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 ملخص الدراسة
الدراسة التعرف على فاعلية المعايير الفنية لالتحاد األوروبي في تقييم مقترحات  هدفت

)تصميم المشروع،  محاورالمشاريع الخاصة بتطوير التعليم والتدريب االتقني والمهني من خالل 
والموازنة والجدوى االقتصادية(، ولتحقيق  ،االستدامة المالءمة، الشراكة والقدرات المؤسساتية،

لمؤسسات شامل مسح باجراء   وقامت الباحثة،  المنهج الوصفي التحليلي تم استخدام ذلك
تحاد األوروبي المستفيدة من مشروع اال وبخاصة في قطاع غزة التدريب التقني والمهنيالتعليم و 

التعليم في خبراء ال لذلك قامت بتحديد، باإلضافة لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني
استبانة تشمل  الباحثة استخدمت، و خبرة في هذا المجالالالتدريب التقني والمهني ممن يمتلكون و 

، (%90)منها بنسبة استرداد  (27)استرداد تم استبانة و  (30)تم توزيع  جميع المعايير حيث
 . واحدة عدد مجموعة بؤريةو خبراء في المجال  (10)مقابالت مع  تنفيذ إضافة لذلك

وجود تأثير لكل أبعاد فاعلية المعايير الفنية لالتحاد األوروبي  لقد أظهرت نتائج الدراسة
ة المتوقعة للمشروع، االستداماألثر و  القدرات المؤسساتية،المالءمة، الشراكة و  )تصميم المشروع،

المهني، باالضافة والتدريب التقني و  جدوى االقتصادية للمشروع( على تطوير التعليمالالميزانية و 
االقتصادية  الجدوىى التأثير المرتفع لمعياري األثر واالستدامة المتوقعة للمشروع، والميزانية و ال

 المهني.على تطوير التعليم والتدريب التقني و 
تهاء التمويل من الجهة متابعة االستدامة المالية للمؤسسة التعليمية بعد انب توصي الدراسة

دة التركيز على زياايير الفنية لالتحاد األوروبي، مع ولوية في فعالية المعاأل امنحهالمانحة و 
 او العينية المتوقعة من جهات أخرى أثناء التنفيذ. المساهمة المالية
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Abstract   
This study aimed to identify the effectiveness of the EU Technical Standards in 

assessing project proposals concerning the Development of Technical and Vocational 

Education and Training (TVET) through the following axes: project design, 

relevance, partnership, institutional capacity, sustainability, budget, and feasibility. 

To achieve the study aim, the researcher used the descriptive analytical method, she 

surveyed 30 experts in the technical and vocational training and technical and 

vocational training institutions in particular the beneficiaries of the EU TVET project 

who have experience in this field. The questionnaire has been distributed to 30 

sampling units, where 27 forms were retrieved representing a percentage of 90%. In 

addition, the study conducted an interview with 10 experts in the field, and managed 

1 focus group to discuss the research problem. 

The study found that there is an impact of all the dimensions of EU technical 

standards (project design, relevance, partnership, institutional capacity, 

sustainability, budget, and feasibility) on the development of education and technical 

and vocational training. This is in addition to a significant impact of the dimensions 

of impact, expected project sustainability, budget, and feasibility on the development 

of education and technical and vocational training. 

The study offered a set of recommendation. This includes the need to follow up 

the financial sustainability of the educational institutions after the end of funding 

from the donors. This should be given a priority in assessing effectiveness of the EU 

technical standards. There is also a need to pay more attention to the expected 

contribution, being financial or in kind, from other donors during project 

implementation. 
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 ْاإِلهد ْاء  
 إلى من تاقت إليه القلوب ... واشتاقت لرؤيته العيون

 .إلى قائدي وقدوتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إيمانًا وتصديقاً 
إلى روح والدي  بروحه ، و أضاء لي شموع العلم و المعرفة الى من غاب عنا بجسده و باق فينا

 .الطاهرة رحمه اهلل وأكرم مثواه
الى نبع الحنان المعطاءة أمي الغالية الصابرة رمز الوفاء ،،، التي ربتني فأحسنت تربيتي 

 .ورعتني فأحسنت رعايتي
 لي ،،، وغرست المثل العليا في نفسي ،،، وشجعتني على المضي في طريقي ودعاؤها

 .الى سندي رفيق الدرب زوجي حماه اهلل 
 …الى أبنائي  فلذة الكبد 

 إلى إخواني األوفياء، وأخواتي الكريمات ،،،
 إلى صديقاتي وزمالئي رفاق الدرب رمز المحبة ، وعنوان الوالء ،،،

 إلى مشرفي الذي أرشدني فكان نعم العالم واألب والمربي 
 ، ومنبع العطاء ، أساتذتي في كلية التجارة إلى رواد الفكر ، ومنارة األمة

 الى بيتي الثاني صندوق التشغيل.
    إلى  الكادحين الباحثين عن ارزاقهم 

 
 ************ إليهم جميعا أهدي هذا البحث المتواضع ***********
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 وتقديرٌ شكٌر 
ااااا علياااااه اهلل )صااااالى الحبيااااابقاااااول  ب يماناااااًا منااااايإ ااااان  ال ي ش  اااااُكُر وسااااالم(:  م  ُكُر الّنااااااي  ال ي ش 
لاااااى  اهلل ،  أتقااااادم بجزيااااال الشاااااكر والتقااااادير إلاااااى الجامعاااااة اإلساااااالمية مناااااارة العلااااام والمعرفاااااة، وا 

كليااااااة التجااااااارة وقساااااام اإلدارة، والطاااااااقم األكاااااااديمي واإلداري بالجامعااااااة، والشااااااكر موصااااااول إلااااااى 
 مكتبة الجامعة المركزية. 

الااااذي أشاااارف  ري محمااااود أبااااو معماااارفااااابشااااكري الجزياااال ألسااااتاذي ومشاااارفي د. وأتقاااادم 
فاااااي سااااابيل إظهاااااار رساااااالتي علاااااى خيااااار وجاااااه، توجياااااه علاااااى رساااااالتي، ولااااام يبخااااال علاااااي  باااااأي  

 فجزاه اهلل عني خير الجزاء.
أعضاااااااء لجنااااااة المناقشااااااة الااااااذين تشاااااارفت كمااااااا وأتقاااااادم بعظاااااايم الشااااااكر واالمتنااااااان إلااااااى 

 رسالتيبموافقتهم على مناقشة 
 مناقًشا خارجًيا.   كمال الهنداوي  مناقًشا داخلًيا و د. خالد دهليز      د. 

ي وأخااااااااوات يخااااااااوتإ، زوجااااااااي ووالاااااااادتي  لسااااااااندي األولوكاااااااال الشااااااااكر والحااااااااب والعرفااااااااان 
 وتشجيع.لي على كل ما بذلوه من دعم 

زمالئاااااااي فاااااااي صاااااااندوق التشاااااااغيل و  األوقاااااااات بكااااااال لاااااااي ساااااااندا كاااااااانوا مااااااان أنساااااااى وال
 .الحماية االجتماعية للعمال

لااااااي  عااااااون  الشااااااكر موصااااااول أيًضااااااا إلااااااى كاااااال األحبااااااة واألصاااااادقاء الااااااذين كااااااانوا خياااااار و 
خراجها بتمام إل  أفضل صورة.هذه الرسالة وا 
 

 اهلل أرجو أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي.
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 لفصل األولا
اإلطار العام للدراسة

 المقدمة
لتقييم أي عملية كانت من أهم الطرق و األكثر  و معلنة يعتبر وجود معايير محددة مسبقا

تعد عملية و  حيث تعتبر شرطا لتحسين االنتاجية و تحقيق األهداف المرجوة. قابلية للشفافية 
تقييم المشاريع من اهم أنشطة ادارة اي مشروع، حيث يؤكد ذلك جميع أصحاب العالقة من 

للمشاريع والمستفيدين وغيرهم على الدور  أصحاب المشاريع ومتخذي القرارات، والجهات الممولة
 (م2011،)البنا.الذي تقوم به عملية تقييم المشاريع في نجاحه واستمراره وتحقيق أهدافه

الرغم من أن التقييم يعني أشياء مختلفة لدى مختلف األفراد وفقًا الحتياجاتهم وتقديراتهم ب
مشتركة للمفاهيم النظرية للتقييم،  لدور التقييم في نجاح المشروعات، إال أن هناك حدوداً 

دراسة التقييم تعد واألسي العملية لذلك، ويرجح تعدد النظريات والنماذج والممارسات إلى أن 
 (م2011)البنا،.مجااًل جديداً 

عملية تجميع منظمة للمعلومات حول أنشطة  :لتقييم بأنها Patton,1986)حيث عرف )
محدودة لتقليل عدم التأكد وتحسين الفاعلية واتخاذ القرارات في ضوء ما تؤديه هذه البرامج 

 والمشروعات.
العملية التي تسهل عمل الوظائف االدارية  :( على أنهاLewis ,2002بينما عرفها )

كالتخطيط والتنظيم والرقابة لجميع األنشطة من أجل تحقيق أهداف المشروع. بينما ينطوي 
التقييم على الجمع المنظم للمعلومات حول األنشطة ونتائج أي نشاط أو فعل من أجل تحديد 

زء كبير من التعلم لما يوفره من ثروة يعتبر التقييم جو  ،(Dart et al, 1998أهميته أو ميزاته.)
 ووفرة في المعلومات المفيدة حول نتائج المشروعات وديناميات هؤالء الذين شرعوا بالعمل.

التقناي والمهناي هاو أحاد الحلاول لمشاكلة البطالاة  والتادريب أن التعلايم علاىينظر البعض و 
سااوق احتياجااات لضااعف  ظااراً بااين الخااريجين حملااة الشااهادات األكاديميااة ن المتفاقمااة وخصوصاااً 
احاادى الركااائز األساسااية فااي بناااء مجتمااع حااديث قااائم علااى  حيااث يشااكل ،العماال وشااح الوظااائف

االقتصااااااادية والخدماتيااااااة   التصاااااانيع واإلنتاااااااج لتحقيااااااق التنميااااااة الشاااااااملة فااااااي جميااااااع المجاااااااالت
يااة فاعلااة واالجتماعيااة ماان خااالل تنميااة قاادرات وكفايااات الطاقااات البشاارية ماان خااالل باارامج تدريب

وتحقيق نمو مهني فاعل ويتواءم مع احتياجات سوق  ،وقادرة على توفير تدريبية شاملة ومتكاملة
العمال الفلسااطيني واإلقليمااي باعتباااره رافاادًا أساساايًا فااي سااد حاجااات المجتمااع المختلفااة نوعااًا وكمااًا 

يشاااة ورفاااع مساااتوى المع تاااوفير فااارص العمااالدور اساساااي فاااي ( ، كماااا يلعاااب م2008 ،)صاااالحة
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مما استدعى وضع معايير لضبط عملية االختياار  ازداد الطلب عليه مؤخراً ولقد ومكافحة الفقر، 
 وتقييم للمقترحات المقدمة مما يحقق استدامة المشروعات .

ومن أبرز ممولي مشاريع التدريب المهني والتقني هو االتحاد االوروبي حيث يعد مشروع 
من أهم البرامج  المهني في قطاع غزة واحداً و  التقني التدريباالتحاد األوروبي لتطوير التعليم و 

الذي تقوم بتنفيذه الوكالة األلمانية للتنمية بتمويل من االتحاد األوروبي والذي ينفذ بالتعاون مع 
المهني في كافة المحافظات، حيث نفذت المرحلة األولى في و  التقني مجالي التعليم والتدريب

مليون يورو حصة مؤسسات  (4)مليون يورو مقسمة على  (6)روع بلغت قيمة المشو  م2011
مؤسسات ( 5)مليون يورو حصة مؤسسات قطاع غزة مستهدفة  (2)تدريب الضفة الغربية و 

ومما ال شك فيه أن نجاح المرحلة األولى نتج عنه تجديد الدعم وزيادة قيمة المنحة  ,تدريب
( 8)ليقوم االتحاد االوروبي بدعم المرحلة الثانية من المشروع  والتي بلغت قيمتها االجمالية 

 ثالثة عشرةالموافقة على دعم تمت ، و سمة بين قطاع غزة والضفة الغربيةمليون يورو ، مق
تلقى بعض محافظات تمشروع، بينما لم  خمسة عشردم في قطاع غزة من أصل مق امشروع

 لعدم التزام بعضها بالمعايير الفنية للتقييم التي وضعها االتحاد األوروبي. الوطن أي دعم نظراً 
ولقد تم اختيار المؤسسات الشريكة في المشروع بناء على معايير وضعها االتحاد 

دارة المشاريع والتعليم والتدريب األوروبي في تقييم المشاريع  من قبل خبراء في العلوم اإلدارية وا 
 التقني والمهني ومدى مطابقة المقترحات المقدمة من المؤسسات التعليمية للمعايير المعمول بها.
وكانت هناك اختالف في وجهات نظر المقيمين في بعض المعايير ومدى فاعليتها 

 التقييم.  وأهميتها ووزنها النسبي في عملية
تحليل للمعايير الفنية التي وضعها االتحاد األوروبي   ةناول الباحثستتوفي هذه الدراسة 

 ودرجة أهميتها ووزنها النسبي واثرها فاعليتها تحديد مدىو  ،الختيار وتقييم مقترحات المشاريع
تطوير التعليم والتدريب التقني  تحقيق األهداف المرجوة من المشاريع، وقدرتها على على

 والمهني في قطاع غزة.

 مشكلة الدراسة:
يعتبر التقييم االولي للمشاريع المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية المتخصصة في 
التعليم والتدريب التقني والمهني الحكومية وغير الحكومية للحصول على تمويل من االتحاد 

في التنبؤ بمدى تحقيق المشروع لألهداف المرجوة منه، حيث االوروبي من اهم مراحل المشروع 
يعتبر التقييم أداة هامة في بيان مدى فاعلية المشاريع من حيث تصميم المشروع بما يتوافق مع 
طبيعة المشروع ومدى الحاجة والنتائج المتوقعة والمساهمة في قيمة إضافية للتعليم والتدريب 



4 
 

باحتياجات سوق العمل والخطة االستراتيجية الوطنية والفئة  التقني والمهني، وبمدى ارتباطه
المستهدفة والمؤهالت الوطنية الفلسطينية، باإلضافة الى مستوى الشراكة وخبراتها وادوارها 
ومسؤولياتها، واالستدامة للمشروع واثرها في خلق فرص عمل وتنمية االقتصاد الوطني، كما 

و مع تعدد  وع وانسجامها مع العائد المتوقع من المشروع.يتناول مدى الكلفة التقديرية للمشر 
مصادر التمويل و تنوعها أصبح من الضروري فهم  و دراسة طبيعة هذه المعايير التي توضع 
من قبل الممول و هل تحقق فعليا األهداف الموضوعة و المعلن من أجلها و ذلك من وجهة 

 نظر المؤسسات المستفيدة من هذا التمويل. 
التعرف على فاعلية المعايير الفنية التي وضعها بمشكلة الدراسة  تنحصرعليه و  

تطوير و  لدعماالتحاد االوروبي  ضمن مشروعاالتحاد االوربي الختيار مقترحات المشاريع 
 مرحلة سابقة  ه فيتنفيذ تملذي االتعليم والتدريب التقني والمهني في قطاع غزة و 

ما مدى فاعلية المعايير الفنية لالتحاد األوروبي :   تاليومن هنا يأتي السؤال الرئيي ال
 .في تقييم مقترحات المشاريع الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بقطاع غزة

 
 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

المشاريع المقدمة من ما درجة األهمية لكل معيار من المعايير الفنية المستخدمة في تقييم  .1
 قبل المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني بقطاع غزة؟

ما مدى ارتباط المعايير الفنية في تقييم المشاريع بالمؤشرات الخاصة بمقترحات المشاريع  .2
 ني؟المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم والتدريب التقني والمه

ما مستوى فاعلية المعايير الفنية في تقييم مقترحات المشاريع المقدمة من قبل المؤسسات  .3
 التعليمية المتخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني؟

 فرضيات الدراسة
( بين  α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ): الفرضية الرئيسية األولى

 و تطوير التعليم التقني و المهني. و ينشق منها الفرضيات الفرعية التالية: المعايير الفنية للتقييم
التدريب التقني طوير التعليم و تصائية بين معيار تصميم المشروع و يوجد فروق ذات داللة إح .1

 المهنيو 
لتدريب التقني اة احصائية بين معيار االمالءمة وتطوير التعليم و يوجد فروق ذات دالل .2

 والمهني
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طوير التعليم تمعيار الشراكة وقدرات المؤسسة و  روق ذات داللة احصائية بينيوجد ف .3
 المهنيوالتدريب التقني و 

التأثيرات المتوقعة وتطوير و  يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  بين معيار االثر .4
 التدريب التقني والمهنيالتعليم و 

طوير التعليم تادية و الجدوى االقتصيوجد فروق ذات داللة احصائية بين معيار الموازنة و  .5
 المهنيالتدريب التقني و و 

 أهداف الدراسة
  الحالية الى تحقيق األهداف التالية:تهدف الدراسة 

الخبراء  رخطط المشاريع من وجهة نظ تقييم في الفنية معاييرال فاعليةمدى التحقق من  .1
 المهني و التقني مدراء مؤسسات التعليم والتدريب و 

األهمية للمعايير الفنية المستخدمة في تقييم المشاريع الخاصة بتطوير التعليم  تحديد درجة .2
 والتدريب التقني والمهني.

في تقييم المشاريع بالمؤشرات الخاصة بمقترحات المشاريع تحديد مدى ارتباط المعايير الفنية  .3
 .والمهنيالمقدمة من قبل المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم والتدريب التقني 

 أهمية الدراسة
في تقييم  األوروبيتأتي أهمية الدراسة لقياي اثر االلتزام بتطبيق معايير االتحاد 

المرحلة األولى  في هاالمهني وتطبيقو  والتدريب التقني تطوير التعليمالخاصة بمقترحات المشاريع 
 :فيالدراسة  وتتركز اهمية ،من المشروع

معايير الفنية المعدة من قبل االتحاد االوروبي والمستخدمة المناقشة تم   من الناحية العملية (1
في تقييم للمشروعات المتعلقة بمجال التعليم والتدريب التقني والمهني، حيث تتوجه السياسة 

هذه الدراسة افاقًا  قدمتالوطنية نحو زيادة الدعم للتعليم والتدريب التقني والمهني حيث 
االستفادة منها على مستوى  تمنيد التمويل لهذه المشروعات، كما نظرية آلليات تطوير وتج

لي االخرى على المستوى مجلي التعليم والتدريب التقني والمهني في قطاع غزة وبقية المجا
التعليم  قد تفيد هذه الدراسة المؤسسات الداعمة والتمويلية المتخصصة لتطويرالفلسطيني، و 

مساعدة المؤسسات التعليمية تخاذ القرار ، باالضافة والتدريب التقني والمهني عند ا
 المتخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني في اعداد مقترحات المشاريع



6 
 

هذه الدراسة تجربة عملية فريدة تنفذ بفلسطين بصورة ممنهجة تقيي  أما من الناحية النظرية .4
أحد  ة، وال سيما أن الباحثهةملية التقييم لمشاريع أخرى شبيوسيستفاد من نتائجها في ع

يساهم البحث في اثراء الدراسات البحثية كين في صنع القرار في هذا المجال ، كما المشار 
 المهني.و التقني  والتدريب في مجال التقييم الفني لمقترحات مشاريع التعليم

 متغيرات الدراسة:
 : معايير تقييم المشاريع وتشمل ما يلي:المتغير المستقل-1
 معيار تصميم المشروع  .1
 معيار المالءمة .2
 الشراكة وقدرات المؤسسةمعيار  .3
 االستدامةالمتوقع و  معيار االثر .4
 معيار الموازنة والجدوى االقتصادية .5
 المتغير التابع:-2

 تطوير التعليم و التدريب التقني والمهني
 

 المتغير التابع                                       المتغير المستقل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المستقلةة بين متغيرات الدراسة التابعة و العالق(: 1.1شكل )

 (  GIZ ،معايير االتحاد األوروبيجرد بواسطة الباحثة باالعتماد على المصدر) 
 
 
 

 

 معيار تصميم المشروع  .1
 معيار المالءمة  .2
 الشراكة وقدرات المؤسسةمعيار  .3
 معيار االثر المتوقع واالستدامة .4
 معيار الموازنة والجدوى االقتصادية .5

طوير التعليم والتدريب ت
 المهنيالتقني و 
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 حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية: .1

استخدام المعايير األوروبية في تقييم المشاريع في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
 المزودة للتعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين 

 الحدود المكانية: .2
تطبيق الدراسة على المشاريع المقدمة من المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية  تم

 للحصول على منحة التمويل من المشروع األوربي في قطاع غزة
 الحدود البشرية:  .3

الدراسة على عينة من الخبراء في مجال تقييم المشاريع وخبراء في التعليم والتدريب  طبقت
 غزة التقني والمهني بقطاع

 مصطلحات الدراسة:
 معايير التقييم:

 الفاعلية:
يركز هذا المعيار على تقدير مخرجات تحقيق المخرجات او المدى الذي ستتحقق به وما 

 (USAID,1998)اذا كان من المحتمل ان يسهم المشروع في النواتج المحددة واالثر المحدد 
 المعيار:

هي أداة قياي تحدد مستوى األداء وفقًا ألبعاد محددة لإلنجاز، ويختبر كل معيار 
 McGee and)مجموعة من المؤشرات تبين مدى فاعليته في إدارة المشروع وتنفيذه 

Wilso,2005) 
 .معيار المالءمة
يفحص تقدير مدى ارتباط او مالئمة النتائج بالنسبة الى االحتياجات  المالءمةمعيار 

 (USAID,1998)يات الفئات المستهدفة من المشروعسياسات واولو وال
 معيار الشراكة وقدرات المؤسسة:

يتحقق هذا المعيار في حال توافر شراكة حقيقية مع سوق العمل وقدراتهم وخبراتهم الفنية 
واإلدارية والحوار مع الشركاء االجتماعيين ومدى مساهمتهم في تحقيق اهداف المشروع 

لوضوح ادوارهم ومسؤولياتهم، باإلضافة الى قدرات المؤسسة التعليمية البشرية باإلضافة  
 (USAID,1998) فيذ المشروعوالمادية في تن
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 معيار األثر:
معيار األثر يفحص اثر المشروع على المدى البعيد ويكون التنفيذ واألداء ناجحين اذا 

نجاز المكانت المدخالت الالزمة لتنفيذ انشطة المشروع  المخططة  خرجات المتوقعة في وا 
 (USAID,1998)الوقت المناسب.

 معيار االستدامة:
يتحقق معيار االستدامة للمشروع من تقدير مدى استمرار نتائجه او احتمال استمرارها بعد 

 (USAID,1998) .انتهاء المشروع وتوقف الموارد
 معيار الكلفة التقديرية:

الثابتة والمتغيرة بما تشمله من األنشطة والتجهيزات  يتضمن هذا المعيار التكلفة التقديرية
والتسهيالت والتطوير والتدريب ومدى الجدوى االقتصادية من المشروع على المدى القصير 

 والطويل
 الموازنة: معيار 

لكل األنشطة من أجل الوصول  م تجميع تقديرات النفقات الالزمة يتاالتي  ة لالمرح هي
 (م2016)عنبر، .يف المشروعالى مبلغ تقديري لتكال

 تقييم المشاريع: تعريف 
هي عملية قياي مرحلية لمدى ارتباط المشروع باالحتياجات التي وضع من اجلها ومدى 

والشراكة وقدرات المؤسسة واالثر  والماالءمةكفاءة وفاعلية المشروع من حيث تصميم المشروع 
 واالستدامة  والجدوى االقتصادية  للمشروع.

بانه: قياي لمدى تحقق معايير التقييم المختلفة  (PCM,2004)ويعرفه االتحاد األوروبي 
 مثل: الكفاءة والفاعلية واالثر واالرتباط واالستدامة في اهداف وانشطة المشروع.

 التعليم والتدريب التقني والمهني:
ة عدة تعريفات  لقد اعتمد اليونسكو ومنظمة العمل الدولية  ووحداتها اإلقليمية المتخصص

للتعليم والتدريب التقني والمهني واصبح االجماع شبه كامل على تلك المصطلحات المستندة 
على المؤهالت العلمية وهرم القوى العاملة طبقًا للتصنيف المعياري العالمي للمهن على النحو 

 التالي:
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 التعليم التقني:
اعدادًا تربويًا وتوجيهيًا وسلوكيًا، والمصمم يعرف التعليم التقني هو التعليم المتضمن 

إلعداد المهارات الوسطة من العمال التقنيين في األداة الوسطة في مؤسسات تعليمية بين سنتين 
 UNSCO,1985) ) .او ثالث سنوات بعد الدراسة الثانوية ودون الدراسة الجامعية

 التعليم المهني:
بانه: التعليم المتضمن اعدادًا تربويًا وتوجيهيًا وسلوكيًا،  UNSCO,1985) لقد عرفته ) 

والمصمم إلكساب الفرد المهارات والقدرات المهنية المعتمدة على دراسات نظرية عامة متعلقة 
عملية لتنمية المهارات العملية وعادة ما يتم االعداد  في المرحلة الثانوية المهنية  تبها، وتدريبا

 في مدة ثالث سنوات.
 التدريب المهني:

بانه: التدريب الذي يتم في مراكز متخصصة تتبع UNSCO,1985) لقد عرفته )
ويجري فيها  ،المستفيد من مخرجات المركز التدريبي بصورة مباشرةجية او المؤسسات اإلنتا

االعداد للعمال المهرة في نطاق مهارات ضيقة متخصصة بدقة وترتبط مباشرة بحاجة الموقع 
 التي سيعملون بها بعد إكمال فترة التدريب.

 

 :اختصارات الدراسة
 المعنى االختصار #

1 TVET  يشير هذا االختصار الى التعليم و التدريب التقني و المهني 
2 EU  االختصار الى االتحاد األوروبييشير هذا 
3 GIZ تعاون الدولييشير هذا االختصار الى الوكالة األلمانية لل 
4 USAID يشير هذا االختصار الى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
5 LET council  يشير هذا االختصار الى مجلي التدريب و التعليم التقني و المهني 

 هيكل الدراسة
 .اإلطار العام للدراسةالفصل االول:  

 اإلطار النظري. الفصل الثاني:
 الدراسات السابقة الفصل الثالث:
 الطريقة و اإلجراءات. الفصل الرابع:

 تحليل البيانات و اختبار فرضيات الدراسة و مناقشتها. الفصل الخامس:
 النتائج و التوصيات. الفصل السادس:



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 برنامج دعم االتحاد األوروبي لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني 
 : المقدمة

يهدف برنامج دعم االتحاد االوروبي  إلى دعم مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني 
من أجل ان تقوم بتوفير التدريب الموجه نحو السوق الذي سيقوم بدوره بتزود الفلسطينيين 

 بالمؤهالت المطلوبة في سوق العمل. 
تقني والمهني والتي تهدف يأتي هذا البرنامج بالسياق مع استراتيجية التعليم والتدريب ال

إلى تطوير العالقات مع المجتمعات المحلية والتركيز على منح المزيد من االستقاللية 
 لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني. 

فإنه يرتكز ويبني على الدعم المتواصل الذي تقدمه مختلف الجهات المانحة لدعم نظام  وأخيراً 
فيما تحاد االوربي في وضعه للمعايير ويمكن بلورة رؤية اال التقني.التعليم والتدريب المهني و 

 يلي:
يطمح االتحاد االوروبي في وضع هذه المعايير للنهوض في مجال التنمية من خالل  

فالممول يحتاج الى التقييم  .دعم مشاريع التعليم والتدريب التقني والمهني في قطاع غزة   
لتصنيف المشاريع ذات التقييم العالي لتكون أكثر قابلية  للقبول من المشاريع ذات التقييم 

  المشروعالضعيف بحيث أن التقييم يعطي اشارة مبدئية بمدى فرصة نجاح 
 ويسعى االتحاد االوروبي  إلى تحقيق األهداف التالية :

  التقني والمهنيالتدريب تطوير التعليم و. 
  التقني والمهنيدعم  مؤسسات التعليم  والتدريب تطوير و 
 توفير التدريب الموجه الذي سيزود المتدربين بالمؤهالت المطلوبة في سوق العمل 
 تطوير العالقات مع المجتمعات المحلية 
  مزيدًا من االستقالليةالتقني والمهني التدريب منح مؤسسات التعليم و 
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 المباشر من البرنامجالهدف 

  تحسين جودة ومالءمة التدريب المقدم على كل من المستويين التأسيسي المنظم والمستمر
 وذلك سعيا لتلبية احتياجات القطاع الخاص والمجتمع.

  تعزيز القدرات المؤسساتية ضمن اطار مزودي التعليم والتدريب التقني والمهني وممثلي عالم
 دف زيادة فعالية وكفاءة نظام التعليم والتدريب التقني والمهني .العمل )أصحاب المصالح( به

: بيت لحم والخليل ونابلي وغزة وهناك عدة يذ البرنامج في المحافظات األربعتم تنف
النشطة  (LET Councils) معايير لهذا االختيار ومن اهمها وجود مجالي التدريب والتشغيل

باإلضافة  ،GIZ األربعة التي تم انشائها بدعم منفي المحافظة المختارة من اصل المجالي 
الى التوزيع الجغرافي، وتم تحديد القطاعات ذات األولوية لكل من المحافظات، وسيقوم البرنامج 

 . بالتركيز عليها بهدف تعزيز التنمية االقتصادية

 المستفيدون من البرنامج:

 مؤسسات ذات العالقة بالتعليم لقد شمل البرنامج على المستوى المؤسساتي العديد من ال
 والتدريب التقني والمهني والتي تمثل عدة قطاعات مختلفة وهي:

 .)مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني العامة )الحكومية وغير الربحية 
 .ممثلو القطاع الخاص 
 .ممثلو النقابات العمالية والمهنية 
 .مجالي التشغيل والتدريب 
 لمشروع.الوزارات الشريكة في ا 
 :المستفيدون من البرنامج على المستوى الفردي 
 خريجو الصف العاشر والثاني عشر 
 العاملون في المنشآت الذين هم في خطر من فقدان الوظيفة 
 الرياديون 
 كوادر المؤسسات ذات العالقة 
 طالبي خدمة مراكز التدريب المهني 
 عليه تم منح مشاريعهم التنموية و  تقني لتقديمتم دعوة مؤسسات التعليم والتدريب المهني وال

الدعم المالي من االتحاد األوروبي وفقا لمجموعة من المعايير  المشاريع األكثر ابتكاراً 
)معايير االتحاد االوروبي(. ومن المتوقع أن العديد من المؤسسات من نظام التدريب ومن 
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لتصميم المشاريع التي من شأنها زيادة  قطاع األعمال سيشكلون شراكات وسيعملون معاً 
أهمية ارتباط توفير التدريب مع احتياجات سوق العمل المحلية والمساهمة بالتالي في 

 التنمية المحلية. 
  من المتوقع أن تلعب مجالي التدريب والتشغيل التي تمثل الغرف التجارية والجامعات

ن واالستشاريين المحليين دورًا بارزًا في والكليات، والهيئات المحلية والشركاء االجتماعيي
 اختيار المقترحات ذات الصلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

 يستند اعتماد هذا النهج المحلي على عنصرين رئيسيين: 

  تعزيز الشراكات على المستوى المحلي بين مؤسسات التدريب فيما بينها، وبين المؤسسات
 كمجموعة والقطاع االقتصادي

 ال تسمح لوجود برنامج ُيدار مركزيا. المهنيتقني و حالية لنظام التعليم والتدريب الالهيكلية ال 

وبما يتماشى مع نمط االدارة المركزية غير المباشرة  GIZ سيتم تنفيذ البرنامج من قبلو 
 المعتمدة لدى االتحاد األوروبي.

 وصف البرنامج

يمتد تنفيذ البرنامج على مدى أربع سنوات، وسوف ُيركز على رفع مستوى مؤسسات 
التعليم والتدريب التقني والمهني لجعلها أماكن اكثر فعالية للتعلم وذلك من خالل تسهيل 
الشراكات بين جميع الشركاء االجتماعيين لتحديد العرض والطلب على المهارات. وبذلك فان 

الجديدة والتي تشدد على الحاجة إلى المهني و التقني اتيجية التعليم والتدريب البرنامج سيدعم استر 
تعزيز نهج )من أسفل إلى أعلى(، وتسعى إلى تحسين جاذبية قطاع التعليم والتدريب التقني 

 والمهني من خالل المبادرات مبتكرة.

 :يتكون البرنامج من ثالثة أجزاء 

اعادة هيكلة مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في : تمويل المشاريع لدعم الجزء االول 
على عدة مستويات وهي: )المستوى الثاني: العامل الماهر، والمستوى  مستفيدةالمحافظات ال

الثالث: العامل المهني، والمستوى الرابع: مستوى العامل التقني( من اجل توفير التدريب األكثر 
منح التمويل من خالل التنافسية على المقترحات حيث  مالئمة الحتياجات المجتمع. وسيتم

سيقوم اتحادات المداري الحكومية وشركات القطاع الخاص بتقديم وثيقة فكرة المشروع التي يتم 
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( والتي ستخضع لمزيد من  TA-Technical Assistant تطويرها بمساندة )الدعم الفني
 التحديد واالختيار.

قدرات الفنية واإلدارية لمؤسسات القطاع االقتصادي ومؤسسات : دعم تعزيز الالجزء الثاني 
 التعليم والتدريب التقني والمهني. 

: نشر وتعميم مخرجات المشروع الرئيسية على مستوى نظام التعليم والتدريب الجزء الثالث
 المهني والتقني الوطني. هذا النشاط ينطوي على ما يلي:

  اختيار مخرجات المشاريع من اجل تشرها وتعميمها 
  نشر المخرجات من خالل المبادرات المستهدفة 
 وى السياساتدعم وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بالمشورة على مست 

التعليم و التدريب التقني و المهني في ) بشأن موضوع تعميم التجارب الجيدة.
 (2017فلسطين،

 معايير االتحاد األوروبي لتقييم المشاريع:
مجموعة "GIZ " لقد وضع االتحاد األوروبي بالشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

معايير من اجل تقييم المشاريع المقدمة من المؤسسات التعليمية المتخصصة  في التعليم 
لمؤسسات بالحصول على التمويل الالزم والتدريب التقني والمهني بهدف اتاحة الفرصة لجميع ا

للمشاريع الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين، حيث تم تقييم المشاريع 
  مؤسسة 19بشكل مبدئي في ضوء المعايير الفنية  لالتحاد االوروبي،  حيث تقدم للمشروع  

  مشروع  تقني 13دئية على  موافقة المب  مشروع وتم ال24تعليمية وكان عدد المشاريع المقدمة  
يشمل ثالث مستويات مهنية حسب سلم المهارات الوطنية الفلسطينية وهي: المستوى  ومهني

 التقني والمستوى المهني والمستوى الماهر،

  معايير االتحاد األوروبي 2.1ولقد تضمنت عملية التقييم عدة معايير ويبين جدول رقم   
 لتقييم المشاريع
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 يبين: معايير االتحاد األوروبي لتقييم المشاريع(: 2.1)جدول
 الوزن النسبي للمؤشرات المؤشرات الوزن النسبي للمعايير المعايير

 درجة 100 مبررات المشروع )المشكلة والحاجة( %25 تصميم المشروع
استراتيجية المشروع مع التركيز على 
التكامل بين التعليم والتدريب المهني 

والتشغيل وعلى انشاء الشراكات 
 وتقويتها

 درجة 100

المساهمة في القيم اإلضافية: وصول 
المرأة، مراعات البيئة، الصحة والسالمة 

 المهنية، والريادية

 درجة 50

 درجة 250 المجموع 
مالءمة احتياج ومعيقات سوق العمل  %25 المالءمة

 المحلي
 درجة 50

التقني  مالءمة استراتيجية التعليم
 والمهني

 درجة 50

مبررات اختيار الفئة/ات المستهدفة 
 ومالءمة احتياجاتها

 درجة 50

مبررات استهداف المستوى التدريبي 
وعالقته بالتصنيف العربي للمهن 

 وباإلطار الوطني للمؤهالت

 درجة 50

المساهمة في تطوير األنظمة والمعايير 
 الوطنية والمساهمة في تعزيز النشر

 والتعميم

 درجة 50

 درجة 250 المجموع 
الشراكة والقدرة 

 المؤسساتية
خبرة الشركاء وخبراتهم ذات الصلة  20%

 بالمشروع
 درجة 100

 درجة 50 مأدوار الشركاء، ومسؤولياتهم والتزاماته
الموارد البشرية واإلدارة المالية وضبط 

 الجودة، ونظم المتابعة والتقني
 درجة 50

 درجة 200 المجموع 
االستدامة واالثر 

 المتوقع
األثر المتوقع على الفئة المستفيدة  25%

 )خلق فرص عمل، تطوير وظيفي
 درجة 100

 درجة 50األثر المتوقع على االقتصاد المحلي 
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 الوزن النسبي للمؤشرات المؤشرات الوزن النسبي للمعايير المعايير
 والتنمية

 درجة 100 استدامة المشروع
 درجة 250 المجموع 

ميزانية المشروع 
 التقديرية

 درجة 50 التكلفة / الواقعيةكفاءة  5%

 درجة 50 المجموع 
 درجة 1000 المجموع الكلي %100 المجموع الكلي

 نظام التقييم للمشاريع
 ( وفقًا للخطوط التوجيهية العامة التالية:10~1تم اعداد نظام لتقييم المشاريع وفق تدريج من )

 وفقاا للخطوط التوجيهية العامة( 10~1نظام لتقييم المشاريع وفق تدريج من )(: 2.2جدول )
 التفسير وااليضاح التقدير المعدل

 ليي متوقع على االطالق، والمفاهيم خاطئة    ضعيف جدا 1
 غير كاف، وال يوجد دليل على البيان في المشروع 2
 ضعيف ويحتوي على عيوب رئيسة، والتفكير غير المنطقي ضعيف 3
 المفقودة، ويمكن تحسينهيحتوي على عيوب، والحقائق  4
 غير مكتمل وذاتي التفسير مرضي 5
 مكتمل ويحتاج الى تحسين 6
 كامل  جيد 7
 كامل وذاتي التفسير 8
 كامل اكثر من المتوقع جيد جداً  9
 ممتاز ويبين أفكار مبتكرة 10

والمهني في  معايير التقييم للمشاريع في المشروع البلجيكي لتطوير التعليم والتدريب التقني
 م(:2017فلسطين )

شروع عدة معايير لتقييم لقد وضعت الوكالة البلجيكية للتنمية بالشراكة مع طاقم خبراء الم
المقدمة من المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم والتدريب التقني والمهني  المشاريع

 وكانت على النحو التالي:

 العمل في المشروعالشراكة: شراكة القطاع الخاص في سوق  .1
 المشاركة في مشاريع ممولة سابقاً  .2
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 القدرات اإلدارية والتعليمية للمؤسسة  الموارد البشرية  .3
 الدعم الفني من القطاع الخاص .4
 التغطية الرسمية للمبادرة .5
 والوضوح للمبادرات المالءمة .6
 القدرة التنفيذية للمبادرات .7
 األثر واالستدامة .8
 التكلفة التقديرية للمشروع .9

من خالل المقارنة بين المعايير الفنية لالتحاد األوروبي والمعايير الفنية للوكالة البلجيكية 
للتنمية نالحظ ان هناك تشابه في معظم المعايير مثل: معيار القطاع الخاص في سوق العمل 

 الءمةالمفي المشروع ، ومعيار القدرات اإلدارية والتعليمية للمؤسسة  الموارد البشرية ، ومعيار 
والقدرة التنفيذية للمبادرات واالثر واالستدامة والتكلفة التقديرية للمشروع، اما أوجه االختالف في 

الوكالة البلجيكية )المعايير هي عدم وجود معيار تصميم المشروع في معايير المشروع البلجيكي 
 (2017،للتنمية

 التعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين:
 مقدمة :
يعد التعليم ترفًا فكريًا أو ثقافيًا كما كان عليه الحال في الحقب المنصرمة، حيث يهدف لم 

إلى تهذيب نخبًا معنية من الناي وتزويدها بالعلوم المختلفة، وحثها على سير غور المعرفة 
بهدف إشباع فضول البشرية للوقوف على أسرار العمل ومكوناته، بل أصبح التعليم في عصرنا 

فضاًل عن ذلك الركيزة األساسية للتنمية بجوانبها المختلفة، فبدون منظومة تعليم راقية ال  الراهن،
يمكن تحقيق تقدم اقتصادي يذكر، أو تنمية حقيقية مستدامة في أي بلد من البلدان، كما تدل 
اد على ذلك ما حققته البلدان المتقدمة بفضل جودة منظومتها التعليمية التي أسهمت بفعالية بإعد

الكوادر المهنية التي يحتاجها سوق العمل بوصفها االدوات األساسية لتحقيق التغيير الذي تنشده 
 (م2013)جريو، .مجتمعاتها من اجل حياة أفضل 

ولقد شهدت السنوات األخيرة تطورًا هائاًل في النظم المعرفية والتكنولوجية مما كان له بالغ 
األثر في نمط حياة األفراد والمجتمعات، لذا كان ال بد للنظم التربوية أن تسعى إلى مواكبة هذا 

لحركة  التطور والتحديث، ووضع الحلول المناسبة للمشكالت االقتصادية واالجتماعية المتالزمة
المجتمعات وتطورها ونموها إلعداد األيدي العاملة والمدربة من كال الجنسين وبما يوفر العدالة 
لجميع القوى العاملة في المجتمع، وفي سبيل تعزيز هذه الحلول كان البد من تدعيمها بأليات 
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لعديد من عمل علمية  ومنهجية، ومن هنا برزت اهمية التعلم المهني كضرورة حتمية لمعالجة ا
المشكالت االقتصادية واالجتماعية، وبما ان اإلنسان هو محور عملية التنمية ووسيلتها وغايتها، 
فإن عملية تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي مرهونة إلى حد بعيد بفاعلية إعداد القوى 

شرط أساسي البشرية فيها، وهذا يعزز مصداقية المقولة بان التعليم والتدريب التقني والمهني 
للمحافظة على الهيكل المعقد للحضارة المعاصرة وعلى التطوير االقتصادي واالجتماعي . 

 (م2013)الخاروف والدهامشة، 

ولقد عانى التعليم والتدريب التقني والمهني خالل تاريخه الطويل من اثار النظرة 
ي، فأصبح يلتحق بها من االجتماعية المتدنية، وانعكست هذه النظرة على مداري التعليم المهن

لم تتح لهم فرصة التعليم االكاديمي او من لم يستطع اكمال دراسته االكاديمية بسبب ضعفه 
التحصيلي، حيث اصبح ينظر لهذا النوع من التعليم باعتباره نوع من التعليم الذي ال يحتاج 

ه النظرة واكدها تزايد مستوى عالي من الذكاء، وال قدرة عالية من التحصيل الدراسي، وزاد من هذ
الطلب على التعليم االكاديمي، بحث اصبح اعداد الطلبة الملتحقين بالتعلم االكاديمي عبئ على 

 ( م2014)بدر خان،  .الدولة

 النشأة والتطور: واقع التعليم المهني في فلسطين:
عامًا، عندما  161تعود نشأة نظام التعليم والتدريب المهني في فلسطين إلى ما قبل      

بإنشاء المداري التي تراها مناسبة  م1856سمحت الحكومة العثمانية للسكان والطوائف عام 
وذلك في . لرعاياها، فانتشرت المداري العربية اإلسالمية الخاصة والمداري التبشيرية األجنبية
شاريع بادرت عهد االحتالل البريطاني حيث كان التعليم والتدريب التقني والمهني على شكل م

(، كما استهدفت تلك المشاريع م1996اليها المنظمات التبشيرية والجمعيات الخيرية )أبو نحلة،
المنظمات تلك ووجهت وأبناء الشهداء، واأليتام راء الجماعات المحرومة المحتاجين والفق

ن عن وليؤباعتبارهم المس، المستهدفةللعائالت دماتها  للذكور فقط اة خاوالجمعيات الخيري
رزق العائلة. حيث عملت على توفير بعض خدمات اإلعالة العينية والبرامج التدريبية كسب 
ء باءيانة السيارات والكهرااأللمنيوم وصل والحدادة وأعماكالنجارة بعض الحرف: ل في مجا
هم اب عيشالكسال على عمل الذكور مهارات بسيطة تساعدهم في الحصواكساب بهدف 

ازالة الفقر ى اة علكزمرالتوجه الخير والجمعيات المنظمات دت هذه وعيش عائالتهم، واعتم
 المعيشية للعائالت والوحدات المنزلية. األوضاع وتحسين 
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مدرسة دار األيتام السورية  مدرسة شنلر  كأول مدرسة أجنبية  م1860أنشأ شنلر عام 
يب كالخياطة والنجارة، اهتمت بالتدريب المهني والحرفي واليدوي بإنشاء عدد من المشاغل للتدر 

والحدادة، وتجليد الكتب، والطباعة، وصناعة األحذية، والخراطة، وصناعة الفخار، وكانت 
م 1863يق اكتساب مهنة ما. وفي عام تهدف إلى تمكين األيتام من إعالة أنفسهم عن طر 

شنلر، أنشأت مدرسة الساليزيان في بيت لحم كمدرسة مهنية لتحقيق األهداف نفسها كمدرسة 
مدرسة  م1922وفي عهد االنتداب البريطاني أنشأت دار األيتام اإلسالمية في القدي عام 

صناعية لمساعدة األيتام والمعوزين في توفير حياة كريمة عن طريق اكتساب مهنة معينة في 
  (م2017التعليم و التدريب التقني و المهني في فلسطين،)هذه المدرسة.

في طولكرم لتدريب طلبة القرى العربية  م1930اعية عام ت مدرسة خضوري الزر أوأنش
الذين أنهوا الدراسة االبتدائية على اسلوب الزراعة العامة لمدة سنتين دراسيتين ثم أصبحت ثالث 

، ويعود الخريجون كمزارعين ناجحين يعملوا في قراهم وليدربوا غيرهم م1943سنوات في العام 
أت أول مدرسة مهنية حكومية في حيفا، وأنشئ أول مركز أنش م1933من المواطنين. وفي عام 
نقل إلى بيت م 1964عن طريق االتحاد اللوثري، وفي  عام  م1948تدريب في القدي عام 

حنينا، وكان معظم الطلبة المسجلين في هذا المركز من األيتام وأوالد العائالت الفقيرة والالجئين 
 (.GIZ، م1997،1995)أبو لغد، 

إبان الحكم األردني، غطى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني  م1958عام  ومنذ     
مرحلة التعليم الثانوية ومرحلة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التربية والتعليم األردنية، حيث 
أنشأت الحكومة ووكالة الغوث الدولية عددًا من المداري المهنية ومراكز التدريب المهني 

 تمع.وكليات المج

ولقد عانى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني مثل غيره من النظم على يد االحتالل 
، وال زال هذا النظام يعاني إلى يومنا هذا. إذ يفتقر هذا النظام م1967اإلسرائيلي نتيجة حرب 

اإلهمال إلى اإلدارة الموحدة والتشريعات الفعالة، وما زال يحمل سمات الماضي، إضافة إلى 
المتعمد خالل فترة االحتالل، وتوجيهه لخدمة االقتصاد اإلسرائيلي عن طريق إنشاء مراكز 

أشهر، غالبًا في مهن اإلنشاءات  8إلى  3تدريب مهنية تقليدية تنظم دورات تدريبية قصيرة من 
 ليعمل الخريجون في إسرائيل كعمال محدودي المهارات وبأجور منخفضة، وبذلك يتم استنزاف

 (م1997)حشوة وآخرون،  .الموارد البشرية الفلسطينية، وبأقل مردود لالقتصاد الفلسطيني
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م، حيث 1967االسرائيلي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام ل ونتيجة لالحتال
قامت كما الموارد والقطاعات االقتصادية الفلسطينية، كافة رائيلية على االقوات االسسيطرت 

وبعدد في الضفة الغربية ( مراكز 9بعدد )دريب المهني اللتًا زكا( مر13) بافتتاحقوات االحتالل 
الذكور الفئة كانت ث احيسوق العمل االسرائيلي، في قطاع غزة وذلك بهدف خدمة ( مراكز 4)

عددًا من البرامج التدريبية قدمت هذه المؤسسات ولقد المؤسسات، تلك الرئيسة المستهدفة في 
( شهرًا، كما الحظ   ماورو كاسترو   ان الغرض الفعلي لهذه 11~5) التي كانت تدوم ما بين

التركيز االسرائيلية مع السوق في كان تهيئة العمالة الفلسطينية للعمل واالندماج المؤسسات 
انشات  م1976ام اعاالنشاءات، وفي في قطاع االعمال البسيطة نسبيًا وفي الغالب على 
عاملي في قطاع غزة لتدريب المسجالت   الممرضات سة  مدر المدنية االسرائيلية االدارة 

واالناث الذكور المسجلين من التي تشغلها حيث قبلت المدرسة الصحية الصحة للمؤسسات 
المدرسة بان يلتزم الطالب بفترة دراسة في هذه حد سواء، من احد متطلبات  القبول على 

قامت كما التابعة للحكومة ، الصحة ي مؤسسات افل المثال( سنوات على سبي 6مضاعفة )
( بتطوير مدرستين أساسيتين الى مداري م1978-م1976سلطات االحتالل ما بين عامي )

رام اهلل تهدفة ) االمسالجغرافية في المناطق ل لمتطلبات سوق العماستجابة للذكور ثانوية مهنية 
لظهر والخليل في سيلة اللذكور في وطولكرم( وألسباب مشابهة  تم تأسيي مداري صناعية  

 (.م1993و  م1992األعوام )

وبعد مجئ السلطة الوطنية الفلسطينية الى االراضي المحتلة بدأ العمل على ترتيب 
أوضاع قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عملت 

مثل: وزارة التربية السلطة على تشكيل مجلي استشاري من مجموعة من المؤسسات الرسمية 
والتعليم العالي ووزارة العمل وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الدولية والخاصة، حيث تم 
اعداد االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

لى معظم برامج كذلك تشكيل جهات متخصصة تتابع التخطيط  والتنظيم والمتابعة واالشراف ع
االدارة العامة للتعليم  -التعليم والتدريب التقني والمهني متمثلة في وزارة التربية والتعليم العالي

) دراسة معهد .التقني والمهني، باإلضافة الى وزارتي العمل والشؤون االجتماعية 
 ( م2016ماي،

 نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين:
الوزارات والمؤسسات الرسمية والمنظمات األهلية والدولية والجمعيات  تقوم عدد من

الخيرية والمؤسسات الخاصة ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك عن طريق تقديم 
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برامج تدريب مستمرة ومرتبطة بالمهن في سوق العمل في مختلف المجاالت والمستويات. ولدى 
ق تدريب من قاعات ومشاغل بها برامج مصنفة في إطار التعليم هذه المؤسسات مدربون ومراف

والتدريب المهني والتقني تمنح التأهيل مهنيًا ويثبت بشهادة تتراوح بين شهادة دورة وبين شهادة 
 دبلوم ككليات المجتمع.

 يمكن تقسيم برامج التدريب التي تقدمها هذه المؤسسات إلى نوعين أساسيين هما:

 النظامية )الرسمية(البرامج  .1
 البرامج غير النظامية )شبة الرسمية( .2

 (م1998،1999وفي ما يلي مخلص لخصائص هذه البرامج )طاقم الخبراء، 
 البرامج النظامية )الرسمية(: وهي البرامج التعليمية والتدريبية التي تتسم بالخصائص التالية:  .1

 التعليم العالي.مقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة  .1
 تحدد متطلبًا أوليًا لمؤهالت المدربين. .2
 تحدد متطلبات دخول واضحة للمتدربين .3
 يمنح الخريجون شهادة رسمية معترف بها. .4
 ذات مدة زمنية ثابتة.  .5
 ذات مناهج ثابتة ومحددة سلفًا ومعترف بها. .6
 شهادات معترف بها من قبل أنظمة الخدمة المدنية كمؤهالت مصنفة.  .7

غير النظامية )شبه رسمية(: وهي البرامج التعليمية والتدريبية التي تتسم بالخصائص  البرامج .2
 التالية:

 مقدمة من مؤسسات مختلفة أو وزارات غير وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي. .1
 ذات مدد زمنية مختلفة. .2
 ليي لها منهاج محدد سلفًا، والمنهاج غير مرتبط بمناهج أخرى. .3
 يوجد حد أدنى لمؤهالت المدربين فيها.ال  .4
 يمنح الخريج منها شهادة معترفًا بها جزئيًا. .5

وأما تصنيف المؤسسات التدريبية إلى نظامية )رسمية( وغير نظامية )شبة رسمية( 
 فتشمل ما يلي:

 المؤسسات التدريبية التي تمنح تدريباا نظامية )رسمياا( فهي:

 كليات المجتمع والكليات التقنية: .1
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تهدف كليات المجتمع إلى إعداد المستوى المتوسط من القوى البشرية التي تشكل حلقة 
ويشترط لقبول الطلبة في هذه الكليات اجتيازهم  الوصل بين األخصائيين والعمال المهرة، 

  %، ومدة الدراسة سنتان.60المتحان الثانوية العامة بنجاح، وبمعدل يزيد عن 

 المداري الثانوية المهنية: .2

تهدف المداري الثانوية المهنية إلى إعداد الطلبة إعدادًا مزدوجًا، إعدادهم للعمل من 
لحاقهم في بعض مجاالت التعليم العالي من جهة أخرى، ويقضي الطلبة في هذه  جهة، وا 
المداري نصف مدة الدراسة في دراسة مواد عامة، والنصف الثاني في دراسة المواد النظرية 

لي المرتبط بالمهنة، ويشترط لقبول الطلبة في هذه المداري اجتيازهم للصف وفي التدريب العم
 العاشر بنجاح، ومدة الدراسة سنتان.
 ريباا غير نظامي )شبه رسمي( فهي:المؤسسات التدريبية التي تمنح تد

 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل: .3

مختلفة، ويقضي الطلبة في هذه تهدف إلى إعداد العمالة شبه الماهرة في مجاالت 
العملي في المشاغل، وتختلف شروط االلتحاق في الدورات  المراكز معظم وقتهم في التدريب

( شهرًا تباعًا لنوع 14إلى  5المختلفة حسب نوع الدورة ومحتواها، وتتراوح مدة الدورات ما بين ) 
 الدورة.

 ماعية:مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الشؤون االجت .4

تهدف هذه البرامج الى االهتمام باألحداث المتسربين من المداري ذوي القضايا 
االجتماعية، باإلضافة لذوي االعاقات المختلفة والفئات الفقيرة واألسرى والمحررين، وتعتبر هذه 
البرامج كجزء من العملية التربوية الهادفة الى دمج هذه الفئات في المجتمع، وتختلف شروط 

 بول لاللتحاق بهذه البرامج باختالف الفئة المستهدفة.الق

 مراكز التدريب المهني طويل األمد )منها ما يتبع جمعيات خاصة أو وكالة الغوث الدولية(: .5

تهدف هذه المراكز إلى إعداد العمالة الماهرة. ويقضي المتدربون في هذه المراكز حوالي 
دراسة المواد النظرية العامة المرتبطة بالمهنة  % من وقتهم في التدريب العملي والباقي في75

 موضع التدريب.

ويشترط اجتياز الصف العاشر بنجاح للقبول في هذه المراكز، حيث تتراوح مدة التدريب 
 حسب المؤسسة والبرنامج ما بين سنة الى سنين دراسيتين.
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 المؤسسات التنموية والمنظمات األهلية والدولية. .6

عاشها ويعيشها المجتمع الفلسطيني، ونتيجة لغياب دور حكومي نتيجة للظروف التي 
فلسطيني في التعليم والتدريب التقني والمهني ولفترات طويلة بسبب االحتالل، فقد قام المجتمع 
األهلي في فلسطين بأداء دور مهم وأساسي في هذا المجال من خالل مؤسسات تنموية 

من فرص التدريب وبأشكال مختلفة، وتشتمل ومنظمات غير حكومية متعددة وفرت العديد 
البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات على برامج تدريب أساسية وبرامج تدريب لرفع الكفاءة 
وبرامج أخرى موجهة لفئات اجتماعية مهمشة كالمرأة والفقراء والمعاقين وغيرهم، وقد ربطت هذه 

مل مع موضوع التدريب كعنصر مهم من المؤسسات بين مفهوم التدريب والتنمية، حيث تم التعا
عناصر عملية التنمية بمفهومها الشمولي، وال يوجد شروط موحدة لقبول المتدربين في برامج 
التدريب المقدمة من قبل المؤسسات التنموية والمنظمات غير الحكومية، والشروط تحدد حسب 

 نوع وموضوع برنامج التدريب.

 ب:الجمعيات الخيرية الموفرة للتدري .7

يرتبط مفهوم التدريب المقدم في هذه الجمعيات بمفهوم العمل الخيري، حيث وجهت برامج 
التدريب أساسًا لفئات اجتماعية مهمشة خاصة المرأة والمعاقين والفقراء، وتهدف هذه البرامج الى 
مساعدة أبناء تلك الفئات على ايجاد فرص عمل وبالتالي كسب قوتهم، وتغطي برامج التدريب 

مقدمة من قبل الجمعيات الخيرية العديد من المجاالت، اال انها تتركز في مجاالت الخياطة ال
والنسيج والسكرتارية للسيدات، وال يوجد شروط موحدة لقبول المنتسبين الى هذه الدورات وتعطى 

 األولوية لذوي الحاالت االجتماعية وأبناء الفئات األقل حظًا.

 كز الثقافية(:مراكز التدريب الخاصة )المرا .8

هناك عديد من المراكز والتي توفر دورات تدريب غير نظامية في عديد من المجاالت، 
معظمها تحت اطار المؤسسات الثقافية المرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي، وتقوم هذه 

 المؤسسات بتوفير برامج تدريب لرفع الكفاءة وذلك حسب حاجة السوق المحلي.

 ليم المستمر التابعة للجامعات والكليات:مؤسسات التع .9

يلعب التعليم المستمر دورًا اساسيًا في تنمية قدرات االنسان على التفكير المنطقي والناقد 
وتحسين المهارات ومستوى انتاجيته وزيادة الدخل، ويمكن بالتالي بالمساهمة بشكل أفضل في 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع.
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لتعليم المستمر مكماًل اساسيًا للتعليم الرسمي وعنصرًا رئيسيًا في التعامل مع ويعتبر ا
عملية التغيير االقتصادية واالجتماعية، وبذلك يكون مجااًل تربويًا بحد ذاته، حيث يبني التعليم 
المستمر المعرفة والمهارات والخبرة المسبقة لألفراد، ويهدف الى تحقيق االحتياجات الفردية 

 هنية واالجتماعية.والم

 منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين 
تتكون منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين من : التعليم التقني، التعليم 
المهني، والتدريب المهني، ولعل ما يلزم التنبيه اليه الخلط الواضح بين هذه التسميات عند كثير 

التباين والتناقض في مسميات هذا التعليم والتدريب التقني والمهني عبر  من الناي، وكذا
العصور والمجتمعات، بل ومن وقت آلخر داخل الدولة الواحدة، وامتد هذا التباين الى الباحثين 
والمنظمات اإلقليمية والدولية، ليستقر المطاف باعتماد المصطلحات التي اجمع عليها دوليا 

تناقضات الحادة بين تعاريف التعليم والتدريب التقني والمهني، وأصبح االجماع وعربيا، لتنتهي ال
)أبو .ت التعليمية، وهرم القوى العاملةشبه كامل على تلك المصطلحات ، والمستندة الى المؤهال

 (م2015معيلق، 

 نستعرضها فرعية أنظمة من فلسطين في والمهني التقني والتدريب التعليم منظومة وتتكون
 :يلي فيما
 التقني: التعليم :أوالا 

بين  تقع تقنية أطر إعداد إلى يهدف الذي التعليم" بأنه التقني للتعليم العربي االتحاد عرفه
 عن فيه الدراسة مدة تقل وال العاملة، القوى هرم في المهرة والعمال) الجامعيين(األخصائيين

 الثانوية. المرحلة إتمام بعد سنتين

 تؤديه الذي العالي النظامي التعليم أنواع من النوع ذلك مركزًا على التعريف هذا ويعتبر  
 الطلبة تربويًا، إعداد ويتضمن الثانوية، الدراسة بعد أكثر أو سنتين لمدة تعليمية، مؤسسات
 من تخرجهم بعد تمكنهم علمية ومعارف علمية، وقدرات مهارات واكسابهم سلوكيًا، وتوجيههم

 بين وصل حلقة مستواها في تمثل والتي والخدمات، والصيانة التشغيل واإلنتاج القيام بمسؤولية
 الثانوية خريجو - المهرة والعمال جهة، من - الجامعات خريجي - المخططين واالختصاصيين

 والخدمية اإلنتاجية، الخطط ترجمة على القدرة ولهم أخرى، جهة من - والتعليم المهني  المهنية
 .(م2015)أبو معيلق،  .المهرة العمال بالتعاون مع تنفيذها على والعمل
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 المهني: التعليم ثانياا:

 تتراوح مدتها التي األساسي التعليم مرحلة بنجاح أنهى من التعليم من النوع هذا في يلتحق
 وثالث سنتين بين العادة في الدراسة مدة وتتراوح سنوات، وعشر سنوات تسع بين في الغالب

 إما الخريج ويلتحق القطري، المستوى على تقييمية باختبارات األحيان في معظم تنتهي سنوات
 ومعايير لشروط وفقاً  العالي التعليم في أو اكمال الدراسة مستوى مهني بفئة العمل سوق في

 التعليم من النوع ذلك الواسعة صورته في وهو التعليمي، النظام من جزء المهني محددة، والتعليم
 مجموعة في للعمل قابليته من أفضل المهن من مجموعة في للعمل قاباًل  يجعل الفرد الذي

األفراد  يؤهل ال كونه رغم األهمية في يوازيه الذي العام عن التعليم يختلف بهذا وهو أخرى،
 (م2001للعمل. )عطوان، 

 مفهوم التعليم المهني:

التعليم الثانوي   الصناعي التعليم المهني هو نوع من التعليم النظامي في مستوى 
كعي   ومدة الدراسة به ثالث سنواتوالتجاري والزرا ساب المتعلمين ، ويتضمن إعدادا تربويًا ، وا 

، وفنيين متخصصين في المجاالت الفنية المعارف والمهارات، والقدرات المهنية لتخريج عمال
 ( م2013)رفاعي،  .المتخصصة

النظامي يلتحق به الطلبة بعد إتمام مرحلة التعليم ويعرف بأنه ذلك النوع من التعليم 
األساسي، ومدة الدراسة فيه سنتان إلى ثالث سنوات بمستوى الثانوية العامة وتقوم به مؤسسات 
بغرض إعداد عمال ماهرين يكونون حلقة الوصل بين التقنين خريجي المعاهد الفنية ، والعمال 

 (م2005)يوسف، .دة مهنيةغير المهرة ويمنح الطلبة بعد تخرجهم شها

بأنه تعليم المتضمن إعدادًا تربويًا وتوجيهًا سلوكيًا  (م2008،اليونسكو)ولقد عرفته 
والمصمم إلكساب الفرد المهارات والقدرات المهنية ، المعتمدة على دراسات نظرية عامة متعلقة 

 ( م2008)صالحة،  .بها ، وتدريبات عملية، لتنمية المهارات المطلوبة

( بأنه التعليم الذي يهدف إلى إعداد عمال مهنين متخصصين م 2014)فاري،عرفه وي
في مهنة  محددة ، ومدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان تبدأ بعد نهاية التعليم األساسي المشترك، 
والتعليم المهني يؤهل الطلبة ليكونوا قادرين على امتالك المهارات األدائية التي تمكنهم من 

مهنهم بدرجة من الكفاية والفعالية ، ومساعدتهم على تطوير هذه المهارات والمعا ف ممارسة 
 وتنميتها بصورة مستمرة ودائمة .
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( بانه   ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يتضمن االعداد م2012)حلبي،  كما ويعرفه
ية نظامية من أجل ، الذي تقوم به مؤسسات تعليماكساب المهارات والمعرفة المهنيةالتربوية و 

إعداد عمال مهرة في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والصحية والتجارية لتكون لديهم 
القدرة على  التنفيذ واالنتاج بحيث يكونون حلقة وصل مهمة ين االطر الفنية العالية الذين 

 . ظامي الفني والمهنين التعليم النتعدهم الجامعات والعمال غير المهرة الذين لم يتلقوا أي نوع م

وهو التعليم الذي يكون محتواه التعليمي قادرًا على تهيئة األفراد ألن يكونوا ناجحين في 
مهنتهم الحياتية، وهو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف على اكساب المنتظمين فيه مهارات 

عات وقدرات ومعارف واتجاهات وعادات في مجال العمل على مستوى الدراسي في قطا
 (م2008الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها .)أبو شعيرة، 

ويعرف بأنه احد مسارات التعليم الذي يهدف إلى إعداد مهنين، ومدة الدراسة فيه من 
بعدها على  سنتين بعد الصف العاشر إلى ثالث سنوات بعد الصف التاسع، ويحصل الطلبة

 (م2005. )يوسف، شهادة الدبلوم المهني

 :لتدريب المهنيثالثاا: ا

يعد التدريب من اهم العوامل الرئيسية التي تساعد استراتيجيًا في النهوض باإلنتاج وزيادة 
المنافسة بين الدول، ويعتبر التدريب العملي جزءًا أساسيًا وهامًا في إعداد القوى البشرية، وهو 

ألفراد القوى البشرية زادت يمثل تطبيق العلوم النظرية في الواقع العملي، وكلما زاد التدريب 
 (م2013)سعيد، .من ثم زادت قيمتهم في سوق العملقدراتهم وكفاءتهم، و 

 أنماط التعليم والتدريب التقني والمهني:
 :عليم والتدريب التقني والمهني هيهناك ثالث أنماط رئيسية متبعة في الت

التدريب متفرغًا في مؤسسة النمط المؤسسي: وفيه يقتضي الملتحق )الطالب( فترة التعليم أو  .1
 تعليمية.

النمط المركب: وفيه يقضي الملتحق جزءًا من فترة التعليم والتدريب في مؤسسة تعليمية،  .2
شراف إداري وفني متفق عليها، ويطلق  والجزء األخر في مواقع العمل وفق ترتيب زمني وا 

تداول( والتعاوني ي) بالعلى النمط المركب أسماء عدة في الدوال العربية مها التناوب
 ، والتلمذة المهنية.والمزدوج
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النمط الموقعي: وفيه يقضي الملتحق فترة التدريب بكاملها في موقع العمل، وقد يتلقى تدريبه  .3
تدريب في في البداية في ركن خاص بالتدريب في موقع العمل، ثم ينتقل مباشرة ليتلقى ال

 (م2001. )مصطفى، أثناء العمل أو اإلنتاج

 : التعليم والتدريب التقني والمهنيخصائص 
تتسم برامج االعداد المهني بعدد من الخصائص والصفات التي ال بد من توافرها لدى 
تصميم هذه البرامج والتخطيط لها وتنفيذها وتقييمها لضمان الكفاية والفاعلية ولتحقيق االهداف 

فة والتمويل المعينة، كما المرسومة لها، وتتأثر هذه الخصائص بشكل او باخر بعناصر الكل
 تؤثر بها وباقتصادها واهم هذه الخصائص ما يلي: 

تكون برامج التعليم والتدريب التقني والمهني وثيقة الصلة باألهداف التربوية التعليمية من  .1
 جهة وباالحتياجات التنموية وبمتطلبات عالم العمل واالنتاج من جهة اخرى .

يم والتدريب التقني والمهني وتصميمها وتنفيذها أن تكون يراعى في التخطيط لبرامج التعل .2
منسجمة مع البيئة ومحافظة عليها، كما يراعى توفير متطلبات السالمة واالمن للدارسين 

 .يزات التي يستخدمونها في التعليموالمتدربين وللتجه
مويلية لها يراعى في تصميم برامج التعليم والتدريب التقني والمهني االبعاد والعناصر الت .3

 .ضمان أكبر مردود باقل كلفة ممكنةوالمتطلبات االقتصادية في تنظيمها وادارتها ل
تتميز برامج التعليم والتدريب التقني والمهني الفعالة بوجود التفاعل والتكامل بين المهارات  .4

لفنية االدائية والتطبيقات العملية من ناحية، وبين المفاهيم والمعارف والمعلومات النظرية ا
 واألسي العلمية التي تدعم هذه المهارات والتطبيقات، وتشكل قاعدة لها من ناحية ثانية وبين
االتجاهات السليمة والعادات السلوكية وااليجابية في ممارسة التعلم من ناحية ثالثة 

 (.  م2014.)الدوماني، 

 :مستويات التعليم المهني والتقني
تعليمًا فنيًا، ويتم عادة في كليات أو معاهد بعد المرحلة الثانوية، : وقد يسمى التعليم التقني .1

وغالبًا ما تكون شروط القبول النجاح في امتحان الثانوية العامة أو الثانوية المهنية ومدة 
 ( سنوات ويتضمن مستويان هما:3-2الدراسة)

 .تقني عالي )سامي( ومدة الدراسة ثالث سنوات غالبا-أ 
 .نتانتقني مدة الدراسة س-ب 
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: وقد يسمى التعليم الثانوي التقني أو التكوين المهني، أو التعليم الفني التعليم الثانوي المهني .2
عليم في بعض الدول ويتم عادة ضمن المرحلة الثانوية العليا حيث يقضي الطالب فترة الت

تحاق ، وفي أغلب الدول العربية ال تشترط المداري المهنية الوالتدريب متفرغا في المدرسة
 .الطالب أثناء العطالت الصيفية في مواقع العمل واالنتاج لتلقي التدريب الصيفي

: يجمع التدريب المهني في الدول العربية أنماط التدريب المختلفة سواء التدريب المهني .3
التدريب داخل المداري ومراكز التدريب فقط، أو التدريب الثنائي الذي يجمع بين المدرسة أو 

 (م2012)الحلبي، .اقع العمل واإلنتاج، أو التدريب داخل العمل المركز ومو 

 :وظائف التعليم المهني

 :م وظائف التعليم المهني في اآلتي( أهم2005لقد وضح )يوسف،

إحداث التغيرات في اتجاهات األفراد والجماعات بما يجعل الصناعة والعلم والتكنولوجيا  .1
والقيم والمفاهيم المرتبطة بذلك جزء اساسي من ثقافة والعمل المهني واليدوي وكل األفكار 

 المجتمع .
تزويد الفرد للثقافة الدينية والثقافة العامة التي تساهم في تكوين الخلق الرفيع واإليمان القوي  .2

 .هم والتفكير مع البيئات المختلفةوالمقدرة على التفا
لكيف لعملية التصنيع بمختلف انواعه إعداد القوى العاملة المدربة الالزمة من زاويتي الكم وا .3

 وتطوير المجتمع وتنميته .
تأصيل فكرة ومفهوم احترام العمل اليدوي والصناعي وتنمية وتطوير المجتمع صناعيًا  .4

 وتكنولوجيًا.
تأمين قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية بحيث يصبح من السهل ان يتجاوب الفرد مع  .5

 .العلوم التقنيةفي التكنولوجيا و  التطور السريع
امكانياته  فتج المجال امام كل راغب لتعلم مهنة او مواصلة تدريبه ألقصى ما تسمح به .6

 .العلمية والتكنولوجية
 .تطوير مهارات الفنيين وتحديث معلوماتهم المهنية باستمرار .7

 أهداف التعليم والتدريب التقني والمهني:
إلى تحقيق مجموعة من األهداف على يسعى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني 

 مستوى المجتمع وعلى مستوى األفراد الملتحقين ببرنامج هذا النظام، ومن أبرز هذه األهداف:

 



29 
 

 على مستوى المجتمع:

تزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهرة المدربة، والفنيين والتقنيين المؤهلين القادرين على  .1
 لتحتية، وقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.المساهمة في تطوير وصيانة البنى ا

مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة ومراقبة تأثيرها على القطاعات االقتصادية  .2
 المختلفة والسعي إلى التعامل مع تأثيراتها على سوق العمل.

لك من مواجهة التغيرات الحاصلة في سوق العمل والناتجة عن التقلبات االقتصادية، وذ .3
خالل برامج التدريب الخاصة وبرامج التعليم المستمر التي تزيد من فرص الحصول على 

 عمل بشكل دائم.
زيادة انتاجية القوى العاملة في سوق العمل والناتجة عن التقلبات االقتصادية وذلك من خالل  .4

 برامج التدريب الخاصة و برامج التعليم المستمر التي تزيد من فرص األشخاص في
 الحصول على عمل بشكل دائم.

 على مستوى األفراد

إكساب األفراد المعارف والمهارات التي يتطلبها تخصصه المهني وفق األسي والمعايير  .1
المقبولة في سوق العمل وبما يحقق له حدًا من المرونة المطلوبة في سوق العمل دائم 

 التغير.
 ية استعدادهم للتعلم والتطور المستمرين.إعداد األفراد للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتنم .2
 إعداد أفراد واعين لواقع سوق العمل وتغيراته. .3

إن التعليم المهني هو كأي منهج من المناهج التعليمية األخرى المختلفة له مجموعة من 
( ، على ان اهداف التعليم م1998االهداف المختلفة التي يسعى إلى تحقيقها وقد اكد )أبو سل، 

المهني في النظم التعليمية المختلفة تتحدد في ضوء أسي فلسفية واجتماعية واقتصادية تقع 
ضمن االيديولوجية المسيطرة في المجتمع، ففي األنظمة الرأسمالية مثاًل يتزايد االهتمام بهذا 

فير القوة البشرية المدربة التي الجانب، انطالقًا من اهميته في التنمية االقتصادية، ويستهدف تو 
تتحمل المسؤولية في تنفيذ خطط التنمية من خالل الخبرات والمهارات التي يزود بها األفراد، 

 : ان أهداف التعليم المهني هي(1998،و سل أب)ويرى 

المهنية لتحقيق االكتفاء  تلبية احتياجات المجتمع من القوى البشرية في مختلف التخصصات .1
 .الذاتي

لبية احتياجات االفراد بتوفير مجاالت مهنية متنوعة ومتعددة تشبع طموح األفراد وحاجاتهم ت .2
 وتهيئ الفرص لهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لمواجهة متطلبات الحياة .
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 إضفاء معنى ايجابي على مختلف المعارف من خالل ربط الجانب النظري بالجانب العملي. .3
 هداف التعليم المهني بشكل عام هي:( أن ام2008ابو شعيره ،ويرى )

 تنمية االتجاهات االيجابية لدى المتعلمين الحترام العمل. .1
المساهمة في تحقيق تنمية متوازنة للقدرات الجسدية والعقلية والوجدانية للفرد والقيم االخالقية  .2

 والجمالية لديه.
لمجتمع ومتطلبات التنمية بين المهارات التي يحصل عليها التلميذ وبين احتياجات ا المالءمة .3

 االجتماعية واالقتصادية.
تعزيز قدرات التلميذ على فهم المبادئ العلمية والتطبيقات التقنية المستخدمة في مختلف  .4

 مجاالت العلم واالنتاج.
 تعميق فهم العالقات االقتصادية واالجتماعية السائدة في مجال العمل. .5
واالتجاهات نحو العمل الجماعي بأبعاده ومتطلباته وقيوده تنمية القدرات االبداعية من ناحية  .6

 المختلفة من ناحية أخرى.
 المحافظة على الحرف الوطنية التقليدية وتطويرها ونقلها. .7
 

 :أنواع التعليم والتدريب المهني
يمكن تقسيم برامج اإلعداد المهني على ثالث أنواع رئيسة حسب االهداف المتوقعة من 

سب الفئات المستخدمة منها ورغم وجود خصائص تمويلية مشتركة بين هذه هذه البرامج، وح
 االنواع الثالثة إال أن كل واحد منها يتسم بخصائص تمويلية تميزه عن غيره ومنها ما يلي:

برامج التعليم والتدريب المهني التي يعد الداري لمزاولة العمل في احد المجاالت المهنية وفي  .1
ضوء التطبيق والتوصيف المهني لذلك العمل وفي هذه الحالة يكون مستوى مهني محدد في 

اإلعداد المهني على األغلب موجه لصغار السن نسبيًا ممن لم يسبق لهم ممارسة عمل 
 معين مستوى مهني ام تعليمي.

برامج التعليم والتدريب المهني في أثناء الخدمة التي تهدف غلى رفع كفاءة الدراي في العمل  .2
ة االعمال التي يمارسها ، وذلك ضمن إطار مفهوم التعليم المستمر والتدريب او مجموع

المتواصل والتربية المستديمة وفي هذه الحالة يكون اإلعداد المهني في العادة موجه لكبار 
السن ممن يمارسون عماًل معينًا بهدف االلتقاء بقراتهم وتحسين مستوى االداء لديهم وزيادة 

 بالفائدة عليهم وعلى مؤسسات العمل واالنتاج التي يعملون فيها . انتاجهم بما ينعكي
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برامج التعليم والتدريب المهني التي تكون عنصرًا من عناصر التعليم العام وتشكل الجوانب  .3
المهنية والتقنية منها ويكون اإلعداد المهني في هذا النوع من البرامج موجهًا في العادة لطلبة 

تعليمي لتزويدهم بتربية وثقافة مهنية عامة تشمل مهارات ومعارف المدراي في النظام ال
واتجاهات في مجاالت مهنية متنوعة وتشكل جزء من برامجهم الدراسية وتساهم في إعدادهم 
للحياة والمواطنة دون ان تهدف غلى اعدادهم بشكل مباشر لمزاولة عمل معين .)الدوماني، 

 (.م2014
 :التعليم المهني وقسمها إلى االتي( أنواع وبرامج 2001،جابر(ولقد حدد 

 برامج التربية المهنية: .1
هي البرامج الموجهة للطلبة في مرحلة التعليم األساسي كجزء من برامجهم الدراسية بهدف 
إكسابهم مهارات عريضة وعامة تلزمهم في حياتهم وال تهدف هذه البرامج في حقيقة الحال إلى 

 اولة مهنة محددة.إعداد الطلبة لمز 

 :برامج اإلعداد المهني .2
هي البرامج المنظمة والموجهة للطلبة في مرحلة التعليم الثاوي بهف إعدادهم لمزاولة عمل 
محدد، وتتراوح مدة هذه البرامج من سنة إلى ثالث سنوات اعتمادا على المستوى المهني للعمل 

 الذي يتم اإلعداد لمزاولته .

 برامج رفع الكفاءة : .3
ي البرامج الموجهة للعمال والمهنين الذين يمارسون العمل ويرغبون في رفع كفاءتهم ه

وتحسين مستوى ادائهم ألعمالهم ويعتمد محتوى هذه البرامج ومدتها على العناصر التدريبية 
التي تشكل حاجات تدريبية لدى الفئة المستهدفة وتتراوح مدة هذه البرامج ما بين بضع ساعات 

 مائتي ساعة تدريبية. تدريبية إلى

 : فلسفة التعليم المهني
تبرز أهمية التعليم المهني بما تحتاجه البلد من تقدم ونمو في مختلف مجاالت الحياة يتم 
تحقيقه عن طريق عناصر مختلفة منها العلم والصناعة والتكنولوجيا: ألن مثل هذه العناصر 
تمثل المجتمع المتقدم والمتطور، ولتحقيق مثل هذا المجتمع الذي يطمح إليه كل فرد يجب 

العلمية والموضوعية إلعداد وتدريب القوى العاملة والفنية كمًا وكيفًا، ويجب غري وضع الخطط 
القيم والمفاهيم والمعلومات والمواقف اإليجابية المناسبة للعمل والتعليم الفني، وتظهر اهمية 
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التعليم المهني من خالل البعد االجتماعي ورفع الكفاية االنتاجية ودور هذه العوامل في تنمية 
 (م2012)حماد، .طوير المجتمعوت

وعليه فهناك اعتبارات مهمة يجب ان تراعي عند تحديد االسي الفلسفية والنفسية 
واالجتماعية والمعرفية التي تبنى عليها مناهج التعليم المهني والتدريب المهني .)المصري، 

 ( م1993

المهني والتي تهدف إلعداد تستكفي كفاية نظام التعليم وديمقراطية عدم البدء ببرامج التعليم  .1
 الفرد لممارسة الكهنة بعد إنهاء مرحلة التعليم األساسي إال في مرحلة متأخرة نسبيًا من عمره.

إن المكانة التي يجب أن يتبوأها العمل كقيمة رئيسة من قيم المجتمع وتستدعي تنمية  .2
 االتجاهات االيجابية لدى الطلبة نحو العمل وقدسيته.

 مبدا التربية المستديمة والتعليم المستمر في التعليم المهني . إن االنسجام مع .3
إن طبيعة التعليم المهني وخصائصه تستدعي اعتبار مؤسسات العمل واإلنتاج في المجتمع  .4

 مؤازرة للمؤسسات التربوية في مجال اإلعداد المهني.
المهارات  العمل المهني في مجال ومستوى معينين وحدة متكاملة تشتمل على مجموعة من .5

 العملية أو المعلومات المهنية والمعارف للعلمية األساسية.
تنمية عادة التعليم الذات لدى الطلبة من خالل تنظيم المناهج والمادة التعليمية وتوجيه الطلية  .6

 للمطالعة والتنمية الذاتية .
ات في بناء التخصص في برامج التعليم المهني على قاعدة عريضة من المعلومات والمهار  .7

 المجال المهني المطلوب.
 اكتساب المهارات العلمية من خالل العمل ذي األبعاد اإلنتاجية النافعة كلما أمكن ذلك . .8
استمرار عنصر التعليم العام كجزء من برامج التعليم المهني لتطوير الجوانب الثقافية والعملية  .9

نسانو   .االجتماعية للطالب كمواطن وا 

 :أسس التعليم المهني
 : ما يلييمكن تحديد األسي التي يعتمد عليها التعليم المهني ب

بالمعلومات والمعارف األساسية العلمية والمهنية التي تساعدهم على  تزويد الدارسين .1
 .ب العمل، والتكنولوجيا المتطورةاستيعاب طرق واسالي

 .لنظرية والعملية والتكامل بينهماالجمع بين النواحي ا .2
 .تلفةوااللتزام بأخالقياته المهنية في مجاالته المخ ،احترام قيم العمل .3
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 ( م2013. )رفاعي، بإتاحة فرص العمل الفني والمهني تنمية قدرات الدارسين .4

 الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين:
ال تقل عن تكلفة ضعف التمويل: إن تدريب المهنين والتقنين يحتاج عادة لتكلفة عالية  .1

االختصاصات العليا، وفي بعض االحيان تزيد عليها الزدياد نسبة المتطلبات العملية 
 (م2007للتدريب من معدات واخصائيين ذوي خبرة عملية ونظرية .)الشويخ، 

النظم التعليمية: تعتبر بعض المناهج التي تدري في الكليات التقنية مناهج تقليدية، قاصرة  .2
جين بالمستوى المطلوب، وال تتكيف مع المتغيرات والمستجدات التكنولوجيا في عن أعداد خري

سوق المجاالت المهنية والتقنية، إلى جانب كونها غير مستقرة ، وغير مرتبطة باحتياجات 
 (م2006راضي، العمل الفلسطيني ومتطلباته )

ميااة وتفعياال دور الكااادر البشااري التدريسااي: رغاام أن الكااادر البشااري عنصاار مهاام جاادًا فااي تن .3
بعااااااااض  ماااااااادربين المااااااااؤهلين فاااااااايالكليااااااااات التقنيااااااااة فأنهااااااااا مازالاااااااات تعاااااااااني نقصااااااااًا فااااااااي ال

 (م2005.)سعدية، التخصصات
السياسات واالستراتيجيات: يعود ضعف اقبال الطالب على التعليم التقني إلى عدم وجود  .4

داد تؤهلها سياسات واستنتاجات واضحة تخدم هذا النوع من التعليم وتجذب إليه طالب بأع
لالستمرار والتحدي في سوق التعليم والتنمية، كما ان تدني المستوى العلمي لهذه الفئة من 
الخريجين يعد السبب الرئيي في االلتحاق بها، إال انه باإلمكان مواجهة هذه المشكلة بإرساء 
ع قواعد واضحة للقبول تقترن باختبار ومقابالت شخصية يخضع لها المتقدم، ويتم توزي

يتناسب مع الطلبة بشكل يسد النقص في االطر الفنية المدربة التي يحتاج إليها المجتمع بما 
 ( م2006راضي، امكاناته االقتصادية )

 المؤسسات التعليمية والتدريبية للتعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين:
( مؤسسة 412الفلسطينية )لقد بلغ عدد هذه المؤسسات التعليمية/ التدريبية في األراضي 

التحق ببرامج التدريب النظامية عام  تعليمية مصنفة حسب النظام التعليمي، وقد
طالبًا في مختلف أنواع التعليم والتدريب المهني والتقني  6338حوالي  م1997/م1996

 ( أنواع وأعداد هذه المؤسسات حسب تصنيفها وموقعها.2.5ومجاالته، ويبين الجدول رقم )
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   1999فها وموقعها للعام (: يبين أعداد مؤسسات التدريب حسب تصني2.5جدول )
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية نوع المؤسسة الرقم
 7 15 22 كلية مجتمع/ كلية تقنية 1
 2 19 21 مدرسة ثانوية مهنية 2
 4 9 13 مركز تدريب/وزارة العمل 3
 12 7 19 االجتماعيةمركز تدريب/وزارة الشؤون  4
مركز تدريب طويل األمد )جمعيات/ وكالة  5

     غوث(
6 5 1 

مركز تدريب/ مؤسسات تنموية/ منظمات  6
     أهلية ودولية

31 24 7 

 78 67 149 مركز تدريب / جميعات خيرية 7
 78 67 145     مراكز تدريب خاصة )مراكز ثقافية(  8
 6 00 6     مراكز حكومية / تدريب خاص  9

 219 193 412 المجموع
 

 مجالس التشغيل والتعليم والتدريب التقني والمهني في فلسطين:

 النشأة واالهداف:

 في فلسطين من أجل تحقيق عدة أهداف أهمها: مجالي التشغيلجاء انشاء 
تشجيع ودعم وتطوير وتنفيذ ادوات ومقاييي سوق العمل لخلق مجتمع حديث يكفل   -

اي عادلة في الحياة االجتماعية والمهنية والثروة واالزدهار لجميع النتحقيق مشاركة 
 .والمؤسسات على المستوى المحلي

ي التركيز على ربط سوق العمل بالتعليم والتدريب التقني والمهني باعتباره مجال حيو  -
في  المهنيو التدريب التقني )التعليم و لتطوير قدرات الباحثين عن عمل.

 (م2017فلسطين،
السياسيين على  بين صانعي القراربرات بين المحافظات الفلسطينية و الخدل األدوات و تبا

والتحديات االحتياجات في تحديد االتجاهات و  مهماً  السياسي ممن يلعبون دوراً المستوى المحلي و 
 .هني تحديداً مالالتي تواجه سوق العمل والتعليم التقني و 

تلعب دورًا رئيسيًا في السياسة العامة في تعتبر مجالي التشغيل هيئات محلية غير نظامية 
نقاش المنظور المحلي لسوق العمل والتوظيف فضاًل عن قضايا التوظيف الذاتي، وفي عملية 
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ناجحة وتعاونية من التواصل والعمل من جانب الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين لتحقيق 
 املة في عالقة وثيقة وموجهة للتنمية الوطنية.التنمية الش

 على مايلي: هني مالوالتعليم التقني و المحلي والتدريب  شغيلمهام مجالي الت وتتركز

دعم ومراقبة أدوات سوق العمل الجديدة من أجل تحسين خدمات التوظيف المحلية وغيرها  .1
 البطالة والفقر.من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لتفادي ومكافحة وخفض 

ومراقبة تنفيذ مشروع تحديث نظام فريد للتعليم والتدريب التقني والمهني وتحسين قدرات  دعم .2
مؤسساته لضمان مستوى عالي من التحفيز والمهنية للتعليم والتدريب التقني والمهني نحو 

 التعلم مدى الحياة واحتياجات سوق العمل.
الجتماعيين بشأن البطالة وقضايا التوظيف الذاتي تعزيز التفاهم المشترك بين الشركاء ا .3

 والتوظيف.
تفعيل الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين في تولي المسؤوليات من أجل التنمية االجتماعية،  .4

 وتحسين سوق العمل والعدالة االجتماعية.
مزيد إعطاء المجال لجميع المؤسسات والمشاريع المعنية والمهتمة لمناقشة وتطوير أفكار ل .5

عاكسًا لصانعي  من التحسن في سياسة سوق العمل من وجهة النظر المحلية ولتكون جهازاً 
 القرارات على الصعيد الوطني.    

 دعم استراتيجية سوق العمل الحكومية وغير الحكومية وخطط أعمالها. .6
المحلي والتعليم والتدريب التقني والمهني أن يعمل جنًبا إلى جنب  شغيلينبغي على مجلي الت .7

 .مع صانعي القرار السياسيين وايضًا مع الشركاء االجتماعيين في المنطقة

 المهني:أعضاء مجلس التشغيل والتدريب التقني و 
 تكون أعضاء المجلي من:  ي

 ووزارة التربية والتعليم العالي.التي تمثل الوزارات ال سيما وزارة العمل  الحكوميةالمكاتب  .1
 ووكاالت التنمية المحلية ونقابات الموظفين ينةممثلي ادارة المد .2
 مؤسسات اصحاب العمل.و  الغرف التجارية والصناعية .3
 المهني )الخاصة والعامة(.و  التقني مؤسسات التعليم والتدريب .4
، والمشاريع والتطويرتوظيف، والتوظيف الذاتي المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال ال .5

 الصغيرة والمتوسطة الحجم.
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 التقني والمهني: والتدريب والتعليم تشغيلأنشطة المجلس المحلي لل
 األنشطة العامة:

تشجيع وتعزيز وتنفيذ ومراقبة أدوات سوق العمل الجديدة من خالل دعم مكاتب التشغيل/  .1
( وغيرها من one stop shop -OSSمكتب التشغيل والتوظيف متعدد الخدمات )

 المؤسسات المعنية المحلية لتحسين وضع سوق العمل المحلي.
واحتياجات سوق  التقني والمهني لمواكبة متطلبات تعزيز ودعم ومراقبة التعليم والتدريب .2

 العمل، ومنح الشباب أو األشخاص غير المهرة  فرصة للحصول على مهنة.
العمل، والعمل على اشتقاق خطة عمل محلية المساهمة في االستراتيجية الوطنية لسوق  .3

لسوق العمل تلبي االحتياجات والفرص المحلية عن طريق جمع وتحليل البيانات المتعلقة  
 بالتشغيل والتوظيف والبطالة والتوظيف الذاتي، وكذلك التعليم المهني وغيرها.

والتشغيل والتوظيف  تعزيز التفاهم المشترك بين الشركاء االجتماعيين بشأن قضايا البطالة .4
 الذاتي.

وليات من أجل التنمية تفعيل دور الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين في تولي المسؤ  .5
 .االجتماعية

تقديم خطة لجميع المؤسسات والمشاريع المعنية والمهتمة لمناقشة وتطوير أفكار لمزيد من  .6
لقرارات على الصعيد التحسن في سياسة سوق العمل من وجهة نظر محلية، ولدعم صانعي ا

 الوطني.
تعزيز أنشطة التوجيه واإلرشاد المهني، وتعزيز المساعدة والتوجيه في البحث عن وظائف  .7

 وغيرها من األنشطة ذات الصلة.
 دعم استراتيجية سوق العمل وخطط العمل للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. .8
ونشر الكتيبات والنشرات تشجيع مبادرات سوق العمل عن طريق الحمالت االعالنية،  .9

المتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والمهني، ومكتب تقديم الخدمات التوجيه واالرشاد المهني  
Career guidance &counseling" وبرنامج التدريب المجتمعي على التشغيل الذاتي ، 

نشاء المشاريع الصغيرة م وغيرها لدع LMIS، ونظام معلومات سوق العمل CBTSECوا 
 وتسهيل استفادة العمالء من كل هذه األنشطة.

 دعم أنشطة  التشغيل مثل القيام  بمعارض األعمال،  ويوم التوظيف للخريجين. .10
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، TVETتوحيد جميع األنشطة المتصلة بالتوظيف والتدريب والتعليم المهني والتقني  .11
طلبات سوق والمساعدة على تحديد االحتياجات، وضمان تنفيذ أنشطة التدريب وفقا لمت

 العمل المحلي.
دعم تنفيذ أنشطة بناء القدرات، الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء المجلي المحلي  .12

 المهني وغيرها من المنظمات ذات الصلة.و للتشغيل والتعليم والتدريب التقني 
دعم إنشاء لجان فرعية متخصصة مثل: لجنة معلومات سوق العمل، لجنة األنشطة  .13

 كل ما يلزم.لجنة التوجيه واإلرشاد المهني و  شغيل الذاتي واألعمال الصغيرة،المولدة للت
 دعم أنشطتها. واء المؤسسات البحثية لسوق العمل دعم ومساعدة إنش .14

 التقني والمهنيتشكيل المجلس المحلي للتوظيف والتعليم والتدريب 
تطلب إتباع الخطوات هني يتشكيل المجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني والم

 :التالية

تقود وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي عملية التنفيذ وتكون الشريك المطابق للعمل  .1
 التقني والمهنيالمتواصل للمجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب 

للتوظيف  تقرر وزارة العمل بالتنسيق مع  وزارة التربية والتعليم العالي  إنشاء المجلي المحلي .2
 والتعليم والتدريب المهني والتقني.

يدعو المحافظون أعضاء المجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني والمهني  .3
 المحتملين إلى اجتماع أولي لتوضيح ما يلي:

 المهني.و من سيقوم  بالمساهمة في المجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني -أ 
 المهنيو مجلي المحلي للتوظيف والتعليم والتدريب التقني مهام ومسؤوليات ال-ب 
جراءات العمل.-ج   الجدول الزمني األول وا 
ريب التقني والمهني المقترحين والتعليم والتدد  أعضاء المجلي المحلي للتوظيف يتم تأكي-د 

 قبل عطوفة المحافظ. من
والمهني يقوم  في الجلسة األولى للمجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني-ه 

 األعضاء بتعيين عضو واحد ليكون المتحدث باسم المجلي وأمين التسجيل.

 المهنيو التقني قيادة المجلس المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب 
 :والتعليم والتدريب التقني والمهني قيادة المجلي المحلي للتشغيل
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والمهني المتحدث الذي اختاره يرأي المجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني 
 أعضاء المجلي، ويقوم المجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني والمهني أيضاً 
بانتخاب نائبين للرئيي سيتوليان رئاسة المجلي المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب التقني 

 والمهني في حالة عدم وجود اآلخرين.

 ب التقني والمهني في قطاع غزة:مجلس التشغيل والتعليم والتدري
أنشئ مجلي التعليم والتدريب التقني والمهني المحلي في قطاع غزة مؤخرًا في بداية العام 

 -2010م( بدعم من الوكالة األلمانية للتنمية، وذلك بعد محاولة سابقة من العام )2016)
محدود، ونفذ من خالله غزة وكان عدد أعضاؤه  –(، حيث تولى رئاسته الغرفة التجارية م2011

المرحلة األولى من مشروع دعم االتحاد االوروبي، والذي ما لبث ان تم تجاهله نتيجة االنقسام 
 الفلسطيني.-الفلسطيني 

( كافة المؤسسات المعنية GIZم دعت الوكالة األلمانية للتنمية )2015وفي نهاية العام 
أخرى للمشاركة في المجلي، حيث عقدت عدة بالتشغيل والتعليم والتدريب التقني والمهني مرة 

اجتماعات بين اعضاءها باعتبار المجلي جسم غير قانوني، حيث اتفق االعضاء على عقد 
انتخابات فيما بينهم لتولي رئاسة المجلي، وبالفعل عقدت االنتخابات وفاز على أثرها الصندوق 

جسم قانوني يمثل كافة أطراف االنتاج الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال باعتباره 
الثالثة في سوق العمل، وانتخب كل من االتحاد العام للصناعات الفلسطينية كنائب أول والغرفة 

( مؤسسة، كما انتخبت وزارة العمل 46غزة كنائب ثاني، ويتكون المجلي من ) –التجارية 
 .كمراقب على عمل المجلي

 م.2016يونيو  - م 2013االولى  مارس برنامج االتحاد االوروبي المرحلة 
 مقدمة:

يهدف برنامج االتحاد االوروبي الى تعزيز نمو اقتصادي مستدام موجه نحو احتياجات 
سوق العمل ويعمل على توفير فرص عمل تساهم بشكل فعال في التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية والمحلية في قطاع غزة.
سوق العمل  كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات يهدف البرنامج بشكل مباشر الى ضخو 

 ( والمجتمع ككل.)خصوصا القطاع الخاص
في  المهنيو التقني ليم كخطوة أولى لالتحاد االوروبي لتنفيذ برنامج يدعم تطوير التعو 

في بداية  المهنيو التقني تطوير التعليم قطاع غزة قام بتنفيذ مشروع دعم و في  تحديداً فلسطين و 
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،  2016هت المرحلة األولى في يونيو شهر حتى انت 39استمر التنفيذ لمدة و  م2013ماري 
مليون يورو موزعة  6 بلغت قيمة المنحة المقدمة من االتحاد األوروبي من خالل البرنامج الى

مليون يورو نصيب الضفة الغربية حيث كانت قيمة  4مليون يورو نصيب قطاع غزة و 2على 
 لمحاصصة لكل من الضفة و غزة.المنحة معتمدة على نظام ا

عملية هذا المشروع و لكن بعد التقييم و مؤسسات تدريبية لالستفادة من  10تقدمت 
) حازم المشهراوي: مدير برنامج التعليم و التدريب مؤسسات تدريبية بالتمويل  5االختيار فازت 

 م(2017مايو 15، مقابلة شخصية،  -GIZالمهني و التقني في قطاع غزة
 المؤسسات المستفيدة من البرنامج في المرحلة األولى: (:2.3) جدول

 عدد المشاريع المؤسسة المستفيدة #
 1 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  .1
 1 مجلي كنائي الشرق االدنى  .2
 1 كلية فلسطين التقنية  .3
 1 مدرسة غزة المهنية الثانوية للبنات                                 .4
 1 االزهر –كلية الدراسات المتوسطة   .5

 

 المكونات الرئيسية للبرنامج:

 ، التقنيالمستويات الماهر، المهنيتطوير برامج تدريبية تأسيسية منظمة على  استحداث/ -1
مقدمي التعليم والتدريب دعم وتعزيز القدرات الفنية واالدارية لمؤسسات القطاع االقتصادي و  -2

 المهنيالتقني و 
 مخرجات المشاريع الرئيسية لتعميم الفائدة.نشر وتعميم  -3

 مؤشرات نجاح البرنامج:

 النهج القائم على الطلب على التعليم والتدريب التقني والمهني  يقود الى توظيف الشباب -1
 منهجية اختيار المؤسسات:

  التدريب المحليةمجالي التشغيل و 
 الشفافية واتاحة الفرص والدعوة لتقديم مقترحات 
  االحتياجات المحلية 
 مبدأ الشراكة 
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 بناء او تطوير لقدرات: 

 5 مؤسسات تدريبية 
 13 برنامج تدريب 
 260  طالب سنويا 

 الفئة المستفيدة من البرنامج:

  مستوي دبلوم الطالب )اناث وذكور (على 
  الطالب والطالبات على  مستوي توجيهي مهني 
 هم األساسي )المتسربون(الطالب الذين لم يحالفهم الحظ  في اكمال تعليم 
 تطوير القدرات االدارية والفنية لمؤسسات تطوير االقتصاد المحلي -2
 نشر وتعميم الفائدة من المشاريع الناجحة  -3

 م2016المرحلة الثانية لبرنامج االتحاد األوروبي يوليو 
وفي إطار اضطالع االتحاد االوروبي  بمسئوليته االجتماعية قرر تنفيذ المرحلة الثانية  

وصًا في خصفي فلسطين و  المهنيو التقني من برنامج دعم االتحاد االوروبي لتطوير التعليم 
( مؤسسة تدريب انطبقت عليها 15( مؤسسة تدريب من أصل )13حيث فازت ) قطاع غزة ،

، لقطاع غزة ( مليون يورو8) ويل كامل بلغت قيمة التمويل االجماليةالشروط للتقديم بتم
( في تحديد القطاعات رنامج لمدة  أربع سنوات متبعًا )النهج القائم على الطلبوسيستمر تنفيذ الب

االقتصادية ل تلبية االحتياجات االجتماعية و االقتصادية لتحسين نوعية التدريب المقدم من أج
 في فلسطين.
ن مؤكدين على تعزيز فت المرحلة الجديدة من البرنامج جميع محافظات فلسطيواستهد
 التدريب التقني والمهني.ن االستقاللية لمؤسسات التعليم و توفير أكبر قدر مالالمركزية و 

 مكونات البرنامج األساسية:

 مالءمة برامج التدريبجودة و  -1
 تطوير السياساتبناء القدرات و  -2

 المستفيدون:

 الوزارات الشريكةو  ذات العالقةالمؤسسات  -
 غير الربحية(و  المهني العامة )الحكومية مؤسسات التعليم والتدريب التقني  و  -
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 التدريبو  مجالي التشغيل و  ممثلو القطاع الخاص -
 المهنيةممثلو النقابات العمالية و  -

 األفراد

 الثاني عشرخريجو الصف العاشر و  -
 الذين هم في خطر فقدان الوظيفة العاملون في المنشأت -
 طالبي خدمة مراكز التدريب المهنيو  الرياديون -
 كوادر المؤسسات ذات العالقة -

 عملية اختيار المشاريع:

 

 

 

 

 
 

 (: عملية اختيار المشاريع2.1شكل )
جردبواسطةالباحثة( (:المصدر

 :مشاريع راعت لجنة التقييم ما يليأثناء التقييم  ال
 التوزيع الجغرافي -
 نوعية المؤسسة ، و تنوع التخصصات المهنية -
 المؤهالت الوطنية الفلسطينية  المستويات المهنية  -
 باإلضافة للمعايير الرئيسية -

 بالمستفيدين من المشروع في المرحلة الثانية (:2.4) جدول
 عدد المشاريع  المؤسسة المستفيدة #
 2 كلية فلسطين التقنية دير البلح  .1
 2 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية   .2
 1 االزهر -كلية الدراسات المتوسطة   .3
 1 المدرسة الصناعية الثانوية دير البلح  .4
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 عدد المشاريع  المؤسسة المستفيدة #
 1 مدرسة عبدالمعطي الريي الثانوية المهنية للبنات  .5
 1 مدرسة بيت حانون الثانوية الزراعية  .6
 1 االدنىمجلي كنائي الشرق   .7
 1 غزة -مركز اإلمام الشافعي   .8
 1 مركز تدريب مهني دير البلح  .9

 2 مركز تدريب مهني رفح  .10
 1 مركز تدريب مهني خانيوني  .11
 1 مركز تدريب مهني بيت الهيا  .12
 1 مركز تدريب مهني خانيوني  .13

 



 
 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الثالث الفصل
 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات العربية
دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة م( بعنوان: 2016دراسة )عنبر، .1

 .المشروع في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة

المشاريع في  زيادة  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور المعايير الدولية الدارة
 جودة المشروع في المؤسسات األهلية العامة في قطاع غزة، وذلك من خالل التعرف على مدى

كذلك التعرف على مستوى الجودة في بيقها، و مدى تطادراك تلك المؤسسات بالمعايير و 
ن كو تلباحث المنهج الوصفي التحليلي، و قد استخدم اريع التي تقدمها تلك المؤسسات، و المشا

مدير مشروع، حيث استخدم الباحث طريقة العينة العشوائية ( منسق و 560مجتمع الدراسة من )
 (%87استبانة اي ما نسبته ) 191تم استرداد  وزيع االستبانة على عينة الدراسةالبسيطة، تم ت

ة ددارة المشاريع على جو تأثير للمعايير الدولية ال وجود الى قد توصلت الدراسةلو 
 .و كان أكثر المعايير تأثيرا زيادة جودة المشروع هو ادارة موارد المشروع المشروع 
اليف الحقيقية بضرورة االعتماد على تكاليف معيارية لتحديد التك قد أوصت الدراسةلو 

لديها القدرة على على موارد بشرية مدربة بشكل جيد، و  ضرورة الحصولالنجاز المشروع، و 
يع األطراف ذات الصلة بالمشروع وتمتلك فكر واسع ل بين جمعمل خطة لتحديد قنوات االتصا
 .الصحيحة الدارة المشاريعحول األسي والمعايير السليمة و 

النسوية التي تنفذها المؤسسات  واقع تقييم المشاريعبعنوان: م( 2013)أبورمضان،دراسة  .2
 .غزة من وجهة نظر منسقي المشاريع ومية في قطاعكحالغير 

حكومية الغير المشاريع التي تنفذها المؤسسات هدفت الدراسة التعرف على واقع تقييم 
استخدام  ذلك من خاللريع و االجتماعية في قطاع غزة من وجهة نظر منسقي المشاالنسوية و 

قد استخدمت الباحثة و  ،االستدامة( -األثر -الفاعلية -الكفاءة -المالئمة) معايير التقييم الخمسة
تمثل االداة حيث استعانت بالمصادر األولية والثانوية للمعلومات و  الوصفي التحليليالمنهج 

تم استرداد استبانة و  160دراسة حيث تم توزع سة في استبيان لتحقيق أهداف الدراالرئيسية لل
 .استبانة 150

معايير التقييم الخمسة تستخدم  حكومية الغير المؤسسات الى ان  قد توصلت الدراسةلو 
هذا يعكي مدى اهتمام ووعي المؤسسات غير في تقييم المشاريع التي تنفذها و بدرجة ممتازة 
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الحكومية بأهمية عملية التقييم كما يشير ذلك الى التطور الكبير في مجال عمل المؤسسات 
 .غير الحكومية

المؤسسات غير الحكومية لتعزيز معيار االرتباط يجب على الى أنه و قد أوصت الدراسة 
لتحسين معيار االعتبار أراء النساء و الرجال والشباب قبل تصميم المشاريع، و األخذ بعين 

فيذ أنشطة المشروع معدات تقنية مالئمة لتنكفاءة يجب أن ترصد موارد مالية وبشرية و ال
مخاطر المتوقعة كذلك لتقوية الفاعلية البد من تطوير خطط بديلة للتغلب على الالمخطط لها، و 

 .أثناء تنفيذ المشروع
تقييم مشروع المدارس المجتمعية من وجهة نظر مديري .بعنوان: )2016)الشبول،دراسة  .3

 المدارس في األردن ومقترحات تطويره 

، يرين في وزارة التربية في األردنهدفت هذه الدراسة التعرف على وجهة نظر المد
على  استبياناً  65االستبانة  حيث تم توزيع  التحليلي مستخدماً واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

 . المدراء
وجود فروق ذات داللة احصائية في أبعاد تعزى الى النوع الى  و قد توصلت الدراسة

 .احصائية نظرا لخبراتها االدارية االجتماعي، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في أبعاد
بما في ذلك قبول مشاركة لجان المجتمع  التوصياتوتم التوصل الى مجموعة من  

 .المحلي في توجيه الطالب الى التحصيل األكاديمي
 .المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةتقييم المشاريع في (.بعنوان: 2010حماد،دراسة ) .4

هدفت هذه الدارسة إلى تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة من وجه 
المشاريع  و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات اعتمادًا   نظر  مديري

معيار الفاعلية، معيار  على المعايير الدولية لتقييم المشاريع )معيار االرتباط، معيار الكفاءة،
استبانة و  160معيار االستدامة(، تم استخدام العينة العشوائية المنتظمة حيث تم توزيع األثر، و 

  %90.6، اي ما نسبته 145سترد ا
%، 73.9أنه يتم تقييم المشاريع اعتمادا على معيار االرتباط بنسبةً  الى  قد توصلت الدراسةو 

، ومعيار االثر بنسبة %68.23%، ومعيار  الفاعلية بنسبة 69.16ومعيار الكفاءة بنسبة 
 .%69.34%، و معيار االستدامة بنسبة 70.93

عدم وجود فروق تعزى الى كل من المتغيرات الشخصية   العمر،  كما و أظهرت الدراسة
، و خصائص المنظمات غير الحكومية   عمرها، عدد ، المؤهل العلمي و سنوات الخبرة الجني
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عنوان المنظمة بالنسبة فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة و المشاريع و عنوان المنظمة  ووجود 
 .لمعيار الفاعلية

أنه من الضروري أن تراعي ادارة  المشاريع  في المنظمات غير الى  ةو قد أوصت الدراس
حقيق مخرجات االهتمام بشكل أكبر بمعيار الكفاءة من أجل تالحكومية تعزيز معيار االرتباط و 

ار الفاعلية من أجل تحقيق جميع أهداف المشاريع يالتركيز على مع، و المشاريع المخطط لها
تحقيق ، و زيادة االهتمام بمعيار األثر من أجل للفئات المستهدفة تحقيق التنمية المخطط لها و

مشاريع ضرورة االهتمام بتقييم اليراعى تعزيز معيار االستدامة، و  أناألهداف العامة للمنظمة، و 
ضرورة االستمرار في تدريب الطاقم ليصيح ثقافة في المنظمة وليي بناء على طلب الممولين، و 

أن ترصد المنظمة جزءا من موازنة المشاريع ريع على تقييم المشاريع، و المشا العامل في ادارة
 .للتقييم

مديري المدارس ل معايير التقييم المستخدمة من قبم(. بعنوان: 2012)العيسى، دراسة   .5
 .الحكومية في القدس لتقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين والمديرين

ين ايم المعلماي تقياالتي يستخدمها المديرون فهدفت الدراسة الى الكشف عن المعايير 
رات ار متغيا. وأثديريناين والماوجهة نظر المعلم ي المدارس الحكومية في مدينة القدس مناف

ايير او المعااتهم نحاى اتجاهادير علا( للمعلم والمالعلميل المؤه، سنوات الخبرة، )الجنس
 . القدس لتقييم المعلمينمديري المدارس الحكومية في ل المستخدمة من قب

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية   
معلماً  727و البالغ عددهم   م2011-2010لفلسطينية في القدس للعام الدراسي اوالتعليم 
. اضافة الى مجتمع منهم 434عشوائية طبقية مكونة من ، حيث تم اختيار عينة ومعلمة

 . ( مديراً ومديرة39عددهم )المديرين كامالً والبالغ 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط اتجاهات المعلمين و قد توصلت الدراسة الى 

ور و االناث عى كافة المجاالت تعود لمتغير جني المعلم ، لصالح االناث، و عدم وجود كالذ
سنوات الخبرة للمعلم. بينما رأى العلمي و ت يعود لمتغيري المؤهل اختالف على كافة المجاال

المعلمون أن المديرين يمارسون معايير التقييم بدرجة متوسطة على خالف ما رأوه المديرون 
 .بأنهم يمارسونه بشكل كبير، عدم وضوح بعض المعايير

الموضوعة أداة التقييم اعادة النظر في المعايير و  يضرور الى أنه من ال و قد أوصت الدراسة
 .المديرين على بنود التقييم المتبعةعليم.باالضافة لتدريب المعلمين و التن قبل وزارة التربية و م
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أثر العوامل االستراتيجية في تحسين فاعلية تقييم  (. بعنوان: 2009)العبيدي،دراسة، .6
 .األداء االداري للمشاريع

ستراتيجي و الراتيجية  )التحليل اتاااإلساااار العوامل ثأة ااافرمعإلى ة اااسالدراه اااذهت فاااده
ى ااا)علوب السيناريوهات لاااسدام أتخاااباسوالتقييم ط والتنفيذ، يت التخطاااااااقعوتالمهمة و اااديدتح

ط تبارالر  امعايي -تابعر متغي -دمت الباحثة ستخد اقو .داري للمشاريعإلداء األا مياااة تقيااافاعلي
، و قد استخدمت داري للمشاريعإلداء األافاعلية  لقيايمة   داالستوار ألثواعلية و الكفاءة  والفا

( استبيان بنسبة 30الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة االستبانة ، حيث تم توزيع )
 %(100استرداد )

العوامل االستراتيجية  –للمتغير المستقل  - ابياايجاار إثااود أجو  لىقد توصلت الدراسة او 
)التحليل االستراتيجي و تحديد المهمة و توقعات التخطيط والتنفيذ والتقييم باستخدام أسلوب 

الكفاءة، و ن حيث االرتباط، و السيناريوهات( في تحسين فاعلية تقييم األداء االداري للمشاريع م
 .االستدامةاألثر و الفاعلية و 

دارة المشاريع السيما لتعميق الوعي بدور العوامل االستراتيجية في أداء ا الدراسةو قد أوصت 
اعليتها في اظهار مستوى أهمية دخولها ضمن معايير تقويم األداء لغرض تحسين ف)الخاصة( و 

 االنجاز.حقيقة األداء و 
مجلس تقييم مشروع اغاثة الالجئين الفلسطينيين بواسطة م( 2008)أبو أحمد ، دراسة. .7

 .غزة -عالمياتحاد الكنائس ال

ين بواسطة اتحاد الكنائي هدفت هذه الدراسة الى تقييم مشروع اغاثة الالجئين الفلسطيني
مشاريع الخدمات بحيث استخدمت ت الى تقييم مشروع خلق فرص عمل و ، كما هدفالعالمي

لمنهج الوصفي التحليلي استخدم الباحث ا، و األثرالفاعلية و االرتباط والكفاءة و الدراسة معايير 
 كأداة لجمع المعلومات.مستخدما االستبانة 

فعلى الرغم من عدم وجود استراتيجية شاملة  :معيار االرتباطأوال بالنسبة  ل و قد أوصت الدراسة
المشروع ساهم جزئيا بتلبية بعض  نواضحة وطنية للمساعدة في حاالت الطوارئ ، اال أ

االحتياجات األساسية للسكان من خالل تقديم المساعدات النقدية التي تسمح لألسر بتلبية بعض 
 .احتياجاتهم

و بالنسبة لمعيار الكفاءة يمكن القول بأنه يمكن الحكم على المشروع بأنه ذو كفاءة ، أما 
ء بأن المشروع كان فاعال كما يلتقي مع أهدافه معيار الفاعلية فقد تبين وجود توافق في اآلرا
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صمم المشروع لتلبية االحتياجات األساسية في حاالت الطوارئ و قد حقق المشروع . المعلنة
 .هدفه المعلن من تلبية االحتياجات الهامة للسكان في الوقت نفسه و تفعيل مشاركة الجميع

قد و  بأنها ايجابية بشكل عام ،  مشروعمعيار األثر أنه يمكن مالحظة أثر أنشطة الو  
 .بالنسبة للمساعدة النقدية ينظر الى أثر المساعدة بأنها ايجابيةكانت لها تأثيرات مختلفة، و 

الوضع في غزة في حاالت الطوارئ التي من المرجح أن تستمر أو بأن  قد أوصت الدراسةو 
يم المساعدات في حتى تدهور، فعلى مجلي كنائي الشرق األوسط أن تخطط لمواصلة تقد

  حاالت الطوارئ في السنوات المقبلة
 

 الدراسات األجنبيةثانياا: 
اختيار المشاريع المبتكرة مع األخذ في االعتبار (، بعنوان: م2016بيلغورود، دراسة ) .1

 .حساسية معايير التقييم المتعددة من وجهة نظر الخبراء
Selecting the Innovative Projects Taking into Account the Sensitivity of Multi 

Criteria Evaluation from the Changes of Expert Judgments.  

هدفت هذه الدراسة الى التطرق لتطوير منهجية الخبراء التكنولوجية في التقييم واالختيار، 
في المجال االجتماعي، وأنه ال ينظر فقط الى العامل باإلضافة لتنفيذ المشاريع المبتكرة 

لتكنولوجية والعلمية االجتماعي في التقييم وانما لمجاالت أخرى كالسياسية واالقتصادية وا
والسماح بتحويل أداء المشاريع على شكل أبعاد واستخدام نظام هرمي متعدد  ،واالبداعية

، و  المستويات من المعايير التي تعكي األهمية النسبية لمؤشرات المشروع عن الجوانب الفردية
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدما االستبانة كأداة قياي، بحيث كانت عينة 

  ن في المجال الصحيالدراسة من العاملي
بتقليص مساحة  التي توصي هذه الدراسةوقد وضعت اجراءات لدعم القرارات في 

االختيار وبعد ذلك يتم االختيار النهائي للمشاريع من قبل صانعي القرار كجزء من إجراءات 
ية يقترح أن تأخذ بعين االعتبار التغيرات المحتملة في قيم أحكام الخبراء حول األهمية النسب

للمؤشرات ومعايير التقييم، تتم المحاسبة عن التغيرات في حساسية أحكام الخبراء على أساي 
تجربة المحاكاة الحسابية. والنتائج األولية للنهج المقترح  صممت في إطار نموذج أولي للبحث 

تكرة في في نظام المعلومات التحليلية للتقييم المتعدد المعايير بحيث يتم اختيار المشاريع المب
 .قطاع الصحة كدليل على فعاليته
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العالقة بين نجاح المشروع و كفاءة ، بعنوان: (Serrador & Turner, 2015)دراسة  .2
  المشروع

The relationship Between Project Success and Project Efficiency  

يؤدي  هدفت هذه الدراسة الى التحقق اذا كانت فعالية مشروع ما مع أصحاب المصحلة
كذلك بيان دور الكفاءة في النجاح الشامل للمشروع و الى تحقيق رضا ونجاح المشروع ككل، و 

مستخدما االستبانة حيث تم تطبيق  توضيح أهمية هذا المعيار، استخدم الباحث منهجية المسح
 .قام بطرح األسئلة على مدراء المشاريعمشروع و  1386 االستبانة على

عالقة قوية بين كفاءة المشروع ورضا أصحاب  هناكأن  الى قد خلصت الدراسةو  
 .ين نجاح المشروع ككلبااللتزام بمبدأ كفاءة المشروع و عالقة متوسطة بين المصالح، و 

تحقيق رضا لضمان نجاح المشروع و بضرورة االهتمام بمبدأ الكفاءة  أوصت الدراسةقد و  
 .جميع األطراف

تحليل معايير االختيار لبناة  (Xia, Chan, Zuo, & Molenaar, 2013) دراسة .3
 التصميم من خالل تحليل طلبات تقديم مقترحات المشاريع

Analysis of Selection Criteria for Design-Builders through the Analysis of 

Requests for Proposal 

النسبية من مقارنة أهميتها معايير االختيار لبناة التصميم و الدراسة الى تحديد  هدفت
، بحيث بلغت القيمة قترحات المشاريع الخاصة بالمشروعطلبا من م 94خالل تحليل محتوى 

تم االعالن عنها في الفترة ما مليار دوالر أمريكي، و  3.5يد عن االجمالية لهذه العقود بما يز 
ا تم تصنيفهاالختيار و معيارا من معايير  26لخصت هذه الدراسة م.2010و  2000بين عامي 

الى عشر فئات )السعر، الخبرة، النهج التقني، نهج االدارة ا التأهيل، الجدول الزمني، األداء 
 الوضع القانوني( في ترتيب تناولي حسب األهمية النسبيةبق، القدرة المالية، االستجابة و السا

أن السعر ال يزال أهم فئة اختيار عند الموافقة على مقترح المشروع و الى  قد توصلت الدراسةو 
األداء السابق أكثر أهمية ذلك أصبحت فئة اختيار المؤهالت والخبرات و على النقيض من 

مما بين أن  السعر في المشاريع الكبير أكثر  .لمالكي المشروع الختيار مهندسي التصميم فقط
 .رةأهمية منه من المشاريع الصغي

ون مرجعا مفيدا لهم كأصحاب رؤوي األموال بالعودة لهذه الدراسة لت و أوصت الدراسة
 .عند اختيار التصميم المفضل لدى شركات التصميم
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  تقييم مشروع تعليم العلوم والتكنولوجيا، بعنوان: (UNESCO, 2008)دراسة  .4
Evaluation of the Pilot Phase of the Nigeria-UNESCO Science & Technology 

Education Project (STE) 

هدفت هذه الدراسة الى تقييم مشروع   تعليم العلوم والتكنولوجيا على مدى ثالث سنوات  
حيث لوحظ أن لمدراي االبتدائية والثانوية في نيجيريا توجه معوقات بسبب عدم وجود مختبرات 

المحاضرات ويتمحور حول  علمية لعمل التطبيقات العلمية المالئمة ويقتصر فقط على
المعلمين، كما يتسم بانخفاض معدل الفتيات والنساء اللواتي يشاركن فيه، وقد قررت الحكومة 
النيجيرية التصدي لهذه التحديات فطلبت من اليونسكو القيام بتصميم مشروع النعاش تعليم 

اءة واالثر واالستدامة في العلوم والتكنولوجيا حيث تم استخدام معايير المالءمة والفاعلية والكف
 .تقييم المشروع

أن حكومة نيجيريا تولي درجة عالية من األولوية لتعليم العلوم  الى خلصت الدراسةقد و   
والتكنولوجيا من خالل تحديد الفئات المستهدفة وتلبية احتياجاتهم باإلضافة الى مساهمة 

 .المشروع في تحقيق التحسينات في مجال العلوم والرياضيات
دور مناهج التعليم و التدريب  المهني في بعنوان:  )Mouzakitis,2010(دراسة  .5

 .التنمية االقتصادية
The role of vocational education and training curricula in economic 

development 

التقني في التنمية ناهج التعليمية للتعليم المهني و هدفت هذه الدراسة الى بيان دور الم 
ن حيث االقتصادية بحيث أوضحت أن  الخطط التعليمية يجب تغييرها إلى أشكال  جديدة  م

صالحات التدريب بحيث أنها ، و المحتوى التعليمي والتسليم استخدمت الدراسة منهج التعليم وا 
مستخدمة المنهج يجب أن تستند إلى تقييم احتياجات السوق الذي تحدده أبحاث السوق المناسبة 

إلي نتائج فعالة خالل ، وتحديد االحتياجات التي يمكن الوصول من خاللها لتحليلي الوصفي ا
الموظفين الكتابيين ص من كبار المسؤولين اإلداريين و شخ 1250طبقت الدراسة على التنفيذ. و 

 .مستخدما االستبانة كأداة
تشكيل القرارات  دمج المعرفة المهنية مع البيانات التجريبية من أجل الى  قد توصلت الدراسةو 

 التنموية التعليمية
بضرورة وصف البيانات التي حددها البحث بالتفصيل وتحليلها لضمان   أوصت الدراسةو 

 . أن العالقة هي سلسلة من السوق
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مراجعة االتجاهات العالمية في التعليم  والتدريب  (UNESCO-UNEVC,2013)دراسة  .6
 التطبيق(التقني والمهني) تأمالت في النظرية و 

Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice 

هدفت هذه الدراسة إلى النظر في وجهات نظر مختلفة لفهم دور التعليم والتدريب التقني 
، وأيضا ينبغي التأكيد أن كل منظور يعتبر هو )النوع هني فيما يتعلق بالتنمية البشريةوالم

إعادة النظر في االتجاهات العالمية  في التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام المثالي( وهو 
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.، و (منهج ) رأي المال البشري، التنمية المستدامة

المنهج الجديد الذي تم اعتماده لتطوير مجموعة من القدرات التي  الى أن  قد توصلت الدراسةو 
إليها كفرص لتطوير الوظائف بدال من كونها عالمية في الطبيعة ويمكن أن تسهم إلى ينظر 

 . تطوير التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية
أن القدرات تحتاج إلى تعريف من خالل عمليات ومناقشة عامة مستنيرة  أوصت الدراسةو 

، أيضا إذا كان النقاش العام هو لخدمة يه نهج القدرةراطي الذي يرتكز إلوهذا البعد الديمق
، يجب أن تقرا على أساي الفهم من الحواجز الهيكلية والمؤسسية شةالمصالح  الفئات المهم

  . والثقافية التي تمنع المجموعات المهمشة من سماع أصواتهم في نقاش السياسات

التدريب المهني في التعليم و دور مزودي بعنوان:  (Abdullah, H. ,2013)دراسة .7
 الشراكات التدريبية مع الصناعة في جاوة الشرقية، اندونيسيا

The Role of VET Provider in Training Partnerships with Industry in  East Java, 

Indonesia 

هدفت هذه الدراسة الى  التوضيح المفاهيمي والمنهجي  والنهج المتعلقة بوضع مؤشرات 
وتقييم التعليم والتدريب التقني والمهني التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعنية لرصد 

بالتعليم والتدريب التقني والمهني سيما في البلدان النامية. وتضم منظمة األمم المتحدة للتربية 
ك الدولي، والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والبن

ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية األوروبية، ومؤسسة التدريب األوروبية ، ومصرف التنمية 
ويأتي هذا العمل المشترك في وقت كبير من التحدي والفرص المتاحة للتعليم  .اآلسيوي

ني والتدريب التقني والمهني. وتلقى استراتيجيات وسياسات التعليم والتدريب في المجالين التق
 والمهني اهتماما متجددا. 

تم تطبيق العينة على نسبة من الطالب والمعلمين  بشكل رسمي من التعليم والتدريب 
 .التقني والمهني ومن البرامج العامة
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إلى أنه في حين تتفاوت الشراكات التدريبية في تعقيدها واتساع  قد توصلت الدراسةو 
وبالتعاون مع الصناعة في عصر االقتصاد العالمي، نطاقها، تظهر بعض القواسم المشتركة. 

يجب على مقدمي الخدمات التعليمية والتدريب المهنيين أن يظلوا مرنين وقادرين على التكيف 
 .مع التغييرات التي قد تحدث في الشراكة

تحليل الحاالت المتقاطعة على أن مقدمي التعليم والتدريب  بضرورة أوصت الدراسةوقد 
صفهم مؤسسات أكاديمية مهتمة بمتابعة الشراكة أو الحفاظ على شراكات مستمرة، المهني، بو 

بحاجة إلى االعتراف بالعوامل والظروف التي تؤدي إلى الحفاظ على شراكة طويلة األجل بين 
 مقدم التعليم والتدريب المهني والشريك في الصناعة

 " الموضوعي لليونسكوتقييم للمجال ( بعنوان:  UNESCO-TVET,2013دراسة ) .8
 .التعليم والتدريب التقني والمهني

عمل اليونسكو   استدعى م المجال الموضوعي لليونسكو حيث هدفت هذه الدراسة الى تقيي
في التعليم والتدريب التقني والمهني إلى تحويل التعليم والتدريب التقني والمهني على المستوى 

ي وضع سياسات للتعلم مدى الحياة واالستراتيجيات الوطني ويهدف إلى دعم الدول األعضاء ف
وأن يصبحوا مواطنين مسئولين وان يحصلوا على وظائف  ،التي توفر لألفراد المعرفة والمهارات

الئقة وذلك يكون من خالل العمل الرسمي وغير الرسمي والتعليم غير الرسمي، استخدمت 
المجموعات البؤرية االضافة للمقابالت و بيان كأداة بالدراسة المنهج الوصفي مستخدمة االست

  ثانوية كما استعانت بمصادر أولية و المركزة ، 
في اليونسكو وغيرهم من الموظفين، وقسم تنمية  قطاع التعليمتم تطبيق العينة على 

الذين تمت مقابلتهم خارج وظفي المكتب الميداني لليونسكو )األدب والمهارات وأيضًا مالشباب و 
 البعثات(.

تلعب دورًا هامًا ورائدًا وقيمًا في وضع مفهوم التعليم الى أن اليونسكو  قد توصلت الدراسةو 
 . والتدريب التقني والمهني

عمل اليونسكو المعياري بشأن التعليم والتدريب التقني والمهني معروف جيدًا من قبل أن و 
على الصعيد  أصحاب المصلحة على المستوى العالمي ولكنه أقل شهرة ويستخدم كمرجع

 . الوطني
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
علقاااااااة بتقيااااااايم تيتضاااااااح مااااااان خاااااااالل مراجعاااااااة الباحثاااااااة للدراساااااااات الساااااااابقة المتاحاااااااة و الم

 مقترحات المشاريع ما يلي :
وجود نقص واضح في المصادر و الدراسات العربياة و األجنبياة فيماا بتعلاق بالموضاوع و 

 تقريبا ندرة لهذه المراجع.
معظاام الدراسااات و األبحاااث المتاحااة لاام تكاان متخصصااة بالقاادر الكااافي لتتناااول موضااوع 

 .المعايير القبلية في  تقييم مقترحات  المشاريع 
فقاااد تناولااات جميعهاااا معاااايير التقيااايم أو جااازء مااان المعاااايير البعدياااة لتقيااايم المشااااريع فقاااد  

ماان ناحيااة زيااادة جااودة المشااروع  ريعالمعااايير الدوليااة الدارة المشااا (2016عنباار،تناولاات دراسااة )
، و كااذلك  فااي المؤسسااات األهليااة حيااث اتفقاات الدراسااة معهااا فااي اسااتخدام جميااع معااايير التقياايم

، تناولت المعاايير الخمساة لتقيايم المشااريع اتفقت مع الدراسة حيث ( 2013دراسة )أبو رمضان،
الكفاااءة للمشاااريع، و اتفقاات مااع بينمااا اختلفاات مااع الدراسااة ماان حيااث تعزيااز معياااري االرتباااط و 

ن اختلفاات معهااا بااالتركيز كاا( ماان حيااث اسااتخدام معااايير التقياايم الدوليااة و ل2010دراسااة )حماااد،
مان حياث عادد  (2009دراسة )العبيادي، و كذلك اتفقت مع  وعلى معياري االرتباط و الكفاءة، 

التقيااايم لكااان مااان ناحياااة  عيناااة الدراساااة لنااادرة الخباااراء فاااي المجاااال و كاااذلك اتفقااات معهاااا بمعاااايير
 العوامل االستراتيجية في أداء ادارة المشاريع.
( التااي ركاازت علااى العواماال الديمغرافيااة ماان 2016اختلفاات الدراسااة مااع دراسااة )الشاابول، 

زت كاا( و التااي ر 2012حيااث تأثيرهااا علااى تقياايم المشاااريع، كااذلك اختلفاات مااع دراسااة )العيسااى، 
 عملية التقييم دون التطرق لمعايير التقييم الدولية.على تأثير العوامل الديمغرافية في 
التاي تام تطبيقهاا علاى أحاد  ( دراساة بعاض معاايير التقيايم2008تناولت دراسة )أبو أحماد،

المشاااريع حيااث اتفقاات مااع الدراسااة ماان حيااث المعااايير  ووجاادت أن هناااك تااأثير لكاال ماان معيااار 
( ماااان حيااااث 2016ع دراسااااة )بيلغااااورود،الكفاااااءة و الفاعليااااة و األثاااار، اتفقاااات الدراسااااة أيضااااا ماااا

االسااتفادة ماان أرء الخبااراء فااي الدراسااة و لكاان تاام اسااتخدام معااايير مغااايرة للمعااايير الدوليااة مركاازة 
 & Serradorدراساااة ) أماااا  ،علاااى مجااااالت أخااارى كالسياساااة و االقتصااااد و التكنولوجياااا

Turner,2015) أماا دراساة  كفاءة فقط.معيار ال فاختلفت مع الدراسة من حيث أنها ركزت على
( فهي الدراسة الوحيدة التاي ركازت علاى معاايير التقيايم القبلياة و هاذا ماا ااتفقات فياه ماع 2013)

 الدراسة و لكن اختلفت معها بأنها تناولت العوامل الديمغرافية في عملية التقييم.
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معاايير التقيايم الدولياة  و التاي اساتخدت  (UNESCO,2008و كذاك اتفقت ماع دراساة )
 فاااااااااااااااااااااااااي تقيااااااااااااااااااااااااايم أحاااااااااااااااااااااااااد مشااااااااااااااااااااااااااريعها التعليمياااااااااااااااااااااااااة. و اتفقااااااااااااااااااااااااات ماااااااااااااااااااااااااع دراساااااااااااااااااااااااااة 

(Mouzakitis,2010 في استخدام معايير التقييم في التدريب و التعليم التقني و المهناي بينماا )
 ركزت الدراسة فقط على تحليل احتياجات السوق دون التطرق لباقي معايير التقييم.

 راسات دراسة العوامل الديمغرافية.دبينما تناولت بعض ال
فااي معرفااة االتجاهااات العالميااة   (UNESCO-UNEVC,2013اتفقاات مااع دراسااة )

للتعلاااااايم المهنااااااي و تاااااام االسااااااتفادة منهااااااا فااااااي االطااااااار النظااااااري للدراسااااااة. و اتفقاااااات مااااااع دراسااااااة 
(Abdullah, H. ,2013)  ة في معايير التعليم المهني حيث ركزت الدراسة على معياار الشاراك

 مع المؤسسات األكاديمية و التركيز على شراكة طويلة و مستدامة تساهم في نجاح المشاريع.
أدوات الدراسااة و  فااي  (UNESCO-TVET,2013كااذلك اتفقاات الدراسااة مااع دراسااة )

 التي استخدمت االستبيان و المجموعة البؤرية و المقابالت.
 

 و بالتالي فإن أهم ما يميز هذه الدراسة:

  الدراسة تتميز بالحداثة ، حيث أنها من الدراسات النادرة محليا و عربيا )حسب أن  هذه
 اطالع الباحثة( التي تناولت موضوع معايير تقييم مقترحات المشاريع.

  جميع أدوات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة كانت االستبيان و معتمدة على النهج
م و جمع ثالث أنواع من األدوات حثة استخداالوصفي التحليلي ، بينما استطاعت البا

 االستبيان، صحيفة المقابلة، و المجموعة البؤرية( )
 .ناقشت الدراسة موضوع مهم وطنيا و على صعيد المؤسسات فيما يتعلق بالتمويل الدولي 
  و بشكل عام فإن الدراسة ستحقق اضافة نوعية للمؤسسات و الممولين و قد تعد مرجعا مهما

 التمويل.لمؤسسات 
 

 للباحثة بالنسبة السابقة راسات الد من االستفادة أوجه
 استفادت الباحثة من االطالع على الدراسات السابقة في :

 .صياغة مشكالت و فروض الدراسة 
 .اثراء الجانب النظري من الدراسة 
 .بناء أدوات الدراسة من استبانة و صحيفة مقابلة و مجموعة بؤرية 
  اجع سواء العربية أو األجنبيةالحصول على بعض المر.
  الفهم المعمق لموضوع الدراسة. 















 الفصل الرابع
 الطريقة و االجراءات
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 الفصل الرابع  
 الطريقة و االجراءات

 مقدمة: 
 ، وكذلك مجتمع الدراسةنهج الدراسة الذي اتبعته الباحثةلم يتناول هذا الفصل إيضاحاً 

، االستبانة) و طريقة اعدادها  الدراسةوات د، ثم عرض لكيفية بناء أص الدراسةووصف خصائ
طبقت بها  والكيفية التي االستبانة ( والتأكد من صدق وثباتصحيفة المقابلة، المجموعة البؤرية

، وأساليب المعالجة من صحيفة مقابلة و مجموعة بؤرية و بناء األسئلة الدراسة الميدانية
 و فيما يلي وصف لهذه االجراءات ستخدمت في تحليل البياناتاالحصائية التي ا

 منهج الدراسة:
في الدراسة لوصف عملية التقييم للمشاريع  المنهج الوصفي التحليلي ةالباحث استخدمت

الممولة من االتحاد األوروبي في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني وفق المعايير المحددة 
رحات تاختيار مقالمستخدمة في  على أثر المعايير الفنية  والتعرف قبل االتحاد االوروبي،من 

المهني في و في التعليم والتدريب التقني  المقدمة من المؤسسات التعليمية المتخصصة المشاريع
الوضع القائم وتحديد العالقات بين المتغيرات، كما تتناول تحليل  تفسيرتحليل و و ، قطاع غزة

استبانة لتحديد  اعداد تم، كما دراسات المشابهة واألسي المستخدمة في تقييم المشارع نظرياً ال
لتوصل الى تعميمات هامة في توظيف ل في تقييم واختيار المشاريعوفاعلية المعايير  كفاءة

حالة تحليل ل واقعيةلدراسات  المعايير ودرجة اهميتها ووزنها النسبي في عملية التقييم، باإلضافة
 دراسية طبقت عليها هذه المعايير.

وقامت الباحثة باعداد استبانة تشمل جميع معايير االتحاد األوروبي  ومن ثم تحكيمها 
 واجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين.

( 27( استبانة على الخبراء في هذا المجال واسترداد عدد )30ولقد وزعت الباحثة عدد )
ومدراء  اعدت الباحثة ونفذت أداة المقابالت الشخصية لمجموعة من الخبراءاستبانة منها، كما 

المشاريع ومسؤولي التعليم والتدريب التقني والمهني ذات الخبرة العالية بالمشاريع الخاصة 
( خبراء، 10باالتحاد األوروبي وخبراء من المؤسسات الدولية الممولة للمشاريع والبالغ عددهم )

 جابات ومقارنتها بنتائج االستبيان. ومن ثم تدوين اإل
( مشاركين، وتم 9واحدة من الخبراء تكونت من ) عدد مجموعة بؤريةكما نفذت الباحثة 

 تقسيمهم لمجموعتان وتم رصد نتائج المجموعة البؤرية ومقارنتها بنتائج االستبانة. 
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دوات المستخدمة كما قامت الباحثة بتحليل النتائج الكمية والوصفية وتفسيرها لجميع األ
في الدراسة، ومقارنة نتائج كل من االستبانة والمقابالت الشخصية والمجموعة البؤرية لتحديد 
فاعلية معايير االتحاد األوروبي في تقييم المشاريع ومدى تطابق او اختالف تلك النتائج في 

 األدوات المستخدمة في الدراسة.
 مصدرين اساسين للمعلومات هما: استخدمت الباحثة

على مصادر البيانات والمراجع والكتب والدوريات  ةالباحث اطلعتحيث  مصادر ثانوية .1
الصلة التي تناولت الى التقارير واألبحاث والدراسات ذات  باإلضافة ،العربية واألجنبية
 مواقع االنترنت المتعددة. في، باإلضافة بالمطالعة والبحث موضوع الدراسة

ستبانة كأداة اال التي تشملالباحثة بإعداد األدوات الخاصة بالدراسة و  قامت: مصادر أولية .2
الجة والتفسير عملية التحليل والمع تناولترئيسة في جمع المعلومات واالستقصاء، كما 

ة من المختصين والخبراء في لمجتمع الدراس للنتائج المتحصلة، بحيث قامت بعمل مسح
طاع غزة باالضافة لدراسة الحالة لتعليم والتدريب التقني والمهني في قاإلدارة وامجالي 

 .المجموعة البؤرية)المقابلة الشخصية( و 

 مجتمع الدراسة:
دول  يتمثل مجتمع الدراسة في الخبراء في مجال المشاريع المقدمة للمانحين وخصوصاً 

والمستشارين التقني والمهني الخبراء في مجال التعليم والتدريب  وكذلكاالتحاد االوروبي 
والذين يتوقع التقني والمهني العاملين في مجال التعليم والتدريب  وكذلك ،والمختصين في المجال

المهني، مقابلة ) نبيل صالحة: مستشار التعليم والتدريب التقني و  خبير (50-30)عددهم 
 (2017ابريل  22شخصية، 

التقني حيث وجدت الباحثة أن اجمالي نسبة الخبراء والعاملين في مجال التعليم والتدريب  
من اجمالي الخبراء والعاملين في المجال، واجمالي  (48.1%)في القطاع الحكومي   والمهني

 (3.7%)في القطاع الخاص التقني والمهني نسبة الخبراء والعاملين في مجال التعليم والتدريب 
مجال التعليم  فيمالي الخبراء والعاملين في المجال،  واجمالي نسبة الخبراء والعاملين من اج

الي الخبراء من اجم (48.1%) في المؤسسات غير الحكومية التقني والمهني والتدريب 
، وهذا يدل على ان المؤسسات الحكومية تولي اهتمام لمجال التعليم والعاملين في المجال

( الغوثاالهلية والخدماتية وكالة حكومية )وكذلك المؤسسات غير الالمهني التقني و والتدريب 
 .واضح في المجال من القطاع الخاص وهناك قصور
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مسح لهؤالء الخبراء والعاملين لتوفر االمكانية لذلك ولصغر  لعملوقد تمت المحاولة 
لتعبئة االستبيان و نظرا  الذين كان باإلمكان الوصول اليهم خبير (30) العددالعدد حيث بلغ 

 .( مجموعة بؤرية.1( مقابالت و عدد )10لذلك تم االستعانة بعمل )

 عينة الدراسة: 
كافة المؤسسات ل  شاملبمسح  متخصص  خبراء  يتمثلون 30الدراسة على تشمل

المؤسسات التعليمية في التعليم التقني والمهني ومدراء المؤسسات غير الحكومية باإلضافة 
 المهني في قطاع غزة.تحاد األوروبي لتطوير التعليم والتدريب التقني و يدة من مشروع االالمستف

حاد األوروبي في المؤسسات التعليمية المستفيدة من مشروع دعم االتوالعاملين الخبراء  -1
 المهني و  التقنيالتدريب في تطوير التعليم و 

المهني في التقني و  والتدريب التعليمهم مجموعة االستشاريين العاملين في مجال  :لخبراءا
 .قطاع غزة بسنوات خبرة في نفي المجال 

حاد االوروبي في تطوير التعليم المستفيدة من مشروع دعم االت :ةيالمؤسسات التعليم
القطاع األهلي التي مجموعة مؤسسات القطاع الحكومي و  :هيالمهني و التقني والتدريب 

 استفادت من مشروع دعم االتحاد االوروبي 
المشاريع في المؤسسات البرامج و مدراء و هم مسؤولي  :التعليمية المؤسساتفي  العاملين

 .تفادت من مشروع االتحاد االوروبيالتي اس

 منهج البحث:
أهدافه واختيار يعتبر المنهج العلمي هو اإلطار الموجه لمسار الدراسة أو البحث لتحقيق 

فروضه وتساؤالته، بطريقة علمية منتظمة لتقصي الحقائق، لذلك يجب أن يرتبط المنهج المالئم 
ارتباطًا وثيقًا بموضوع وأهداف البحث، وانطالقًا من أهداف الدراسة وجدت الباحثة المنهج 

نه منهجًا مساعدًا ( لكو التحليلي بأسلوبه )النظري والميداني المناسب للدراسة هو المنهج الوصفي
لي على التحليل الشامل والعميق للمشكلة قيد البحث ولكونه المنهج الذي يمتاز بالوصف التفصي

، فعلى صعيد الدراسة الوصفية سيتم إجراء المسح المكتبي الدقيق للمعلومات ذات العالقة
 .ع على البحوث النظرية والميدانيةواالطال

، فتم إجراء دراسة ميدانية مع تحليل البيانات حليليأما على صعيد البحث الميداني الت
واستخدام الطرق االحصائية المناسبة لمعالجتها، وسنعتمد في الدراسة على االستبانة 
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خبراء المخصصة لهذا الغرض والتي تم إعدادها بعناية وكذلك على مجموعات مركزة من ال
 (.وعلى صحيفة دراسة الحالة )المقابلة الشخصية

 :الدراسة وتأد
، وعلى المنهج المتبع في طبيعة البيانات التي يراد جمعها تم بناء اداة الدراسة بناءًا على

وجدت الباحثة ان االداة و  ،واالمكانيات المادية والمعنوية المتاحة ،به المسموحالدراسة والوقت 
بالت الشخصية االستبانة وكذلك االستعانة بالمقا مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة هي االكثر

بطة فر البيانات االساسية المرتا، وذلك لعدم تو صيةوعمل مجموعات مركزة والمالحظات الشخ
، عليه فقد قامت الباحثة باعتماد استبانة والمجموعات المركزة بالموضوع كالبيانات المنشورة

 . الشخصيةوكذلك المقابلة 
 أوال: االستبانة

دل على  10بحيث كلما اقتربت الدرجة من  (10~ 1) تم استخدام  المقياي من وقد
 :ة هيتكونت من ثالثة  أجزاء رئيس الموافقة العالية على ما ورد  و

ويتعلق بالمتغيرات الديمغرافية والمعلومات االساسية والخصائص الوظيفية  الجزء االول:
 مجالفي  ، سنوات الخبرةنوع المؤسسة، المستوى التعليمي، العمر، ) الجنيللمبحوثين مثل: 

 (. TVETالتعليم المهني والتقني 
 :رة مقسمة على خمي محاور فرعية هيفق (44)من االستبانة فهو مكون من  الجزء الثاني:

 (.13-1هذا المحور على ثالثة عشر عبارة  من ) شملمحور تصميم المشروع و  .1
 (.19 - 14ل هذا المحور على سبع عبارات  من )وشم محور المالءمة .2
 (.28 – 20مل هذا المحور على تسع فقرات  من )شالشراكة والقدرات المؤسساتية  و محور  .3
محور االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع  وشمل هذا المحور على سبع عبارات من  .4

(29 - 35.) 
محور الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع وشمل هذا المحور على تسع عبارات  من  .5

(36 - 44.) 
حيث انه  (10)كل فقرة من المحاور الخمسة  مقياي يظهر درجة الموافقة من  ويقابل

ازدادت درجة عدم  (5) وكلما نقصت عن  ،زادت درجة الموافقة (10) ما اقتربت الدرجة منكل
 .الموافقة
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ويقابل كل فقرة من المحور  مقياي ، فقرة  (11)من االستبانة فهو يتكون من  الجزء الثالث
زادت درجة الموافقة   (10) حيث انه كلما اقتربت الدرجة من ( (10الموافقة منيظهر درجة 

 .ازدادت درجة عدم الموافقة ( (5وكلما نقصت عن 
الذي  (Closed Questionnaire)وقد تبنت الباحثة في إعداد االستبانة الشكل المغلق 

 يحدد اإلجابات المحتملة لكل سؤال .

 خطوات بناء االستبانة:
قامت الباحثة باعداد أداة الدراسة االستبانة لمعرفة مدى فاعلية معايير االتحاد االوروبي 

 في تقييم مترحات المشاريع و اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

االطالع على األداب و الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، و االستفادة منها  -1
 ا.في بناء االستبانة و صياغة فقراته

 TVETاستعانت الباحثة بعدد من المختصين و الخبراء في مجال  -2
استشارت الباحثة عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطينية و المشرفين في تحديد مجاالت  -3

 االستبانة و فقراتها و مقياسها.
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة. -4
 .تحديد فقرات كل مجال من المجاالت الرئيسية -5
 تصميم االستبانة بصورتها األولية. -6
 مراجعة و تنقيح ووضع المالحظات من قبل المشرف. -7
( من المحكمين من أعضاء هيئة تدريي الجامعة االسالمية، 11عرض االستبانة على ) -8

و محللين احصائيين ، و ،  TVETاالستشاريين من المانحين و العاملين في مجال 
 ء لجنة التحكيم.( يبين أسماء أعضا2الملحق رقم )

بعد األخذ بأراء المحكمين و بالتنسيق مع المشرف تم تعديل بعض الفقرات من حيث  -9
 (4الحذف أو االضافة ألو التعديل، استقرت االستبانة في صورتها النهائية، ملحق رقم )

 :صدق أداة الدراسة
، كما يقصد بالصدق من أنها سوف تقيي ما أعدت لقياسهصدق االستبانة يعني التأكد 

، ومن ناحية ان تدخل في التحليل هذا من ناحيةشمول االستبانة لكل العناصر التي يجب 
، وقد قامت الباحثة من حيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاب ومفرداتهااخرى وضوح فقراتها 

 :أكد من صدق أداة الدراسة من خاللالت
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 الصدق الظاهري لألداة: . أ
تم عرضها على  ،ت لقياسهأداة الدراسة في قياي ما وضعللتعرف على مدى صدق 

عرضها على ي المجال وامتزاج آرائهم ومن ثم التي تم تشكيلها من الخبراء ف المركزةالمجموعات 
، وفي ضوء ذلك عض العبارات لتناسب مجال التطبيقواالتفاق على إعادة صياغة ب المشرف

( يوضح االستبانة في 4النهائية والملحق رقم ) قامت الباحثة بإعداد هذه االستبانة بصورتها
 صورتها النهائية .

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة صدق االتساق الداخلي لألداة :. ب
حيث قامت بحساب معامل االرتباط بتطبيقها ميدانيًا على عينة من مجتمع الدراسة 

، ستبانة والمحور الذي تنتمي اليهفقرة من فقرات اال( لمعرفة درجة االرتباط بين كل )بيرسون
وهو فعالية المعايير الفنية  األول:حيث قسمت االستبانة الى محورين اساسين  المحور 

المستقل للدراسة والذي  المتغيرلالتحاد االوربي في تقييم المشاريع  والذي كان بدوره يمثل 
مة، الشراكة والقدرات تكون بدوره من خمي محاور فرعية وهي )تصميم المشروع ،المالء

، الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع( المشروع، االثر واالستدامة المتوقعة من المؤسساتية
لمتغير التابع ومثلت ا يوالمحور الرئيسي الثاني تطوير التعليم والتدريب التقني والمهن

 .عشريتين منزلتين، كما توضح ذلك الجداول التالية وتم تقريب االرقام ألول للدراسة
 تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور فرعي من محاور  فعالية معايير التقيم

ه ، ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل محور فرعي  على حدوالدرجة الكلية للمحور
، وذلك لمعرفة مدى ارتباط المحاور بالدرجة الكلية لمحور رجة الكلية لكل محور فرعيوالد

 ، ويتضحبالدرجة الكلية لكل محور على حدهالمعايير الفنية وكذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة 
 :ذلك من خالل الجداول التالية

 :(المتغير المستقل: مقياس فاعلية المعايير الفنية  ومحاوره )والأ
معامالت االرتباط بين محاور مقياس فعالية المعايير الفنية والدرجة الكلية لمقياس : (4.1جدول )

 الفعالية  
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور مقياس فاعلية المعايير الفنية 

 0.000 **907. محور تصميم المشروع 
 0.000 **882. محور المالءمة

 0.000 **900. محور الشراكة والقدرات المؤسساتية  
 0.000 **865. محور االثر واالستدامة المتوقعة للمشروع

 0.000 **929. محور الميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع 
 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
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، مالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً أن محاور المقياي تتمتع بمعاتبين من الجدول السابق 
هذا يدل على أن محاور مقياي (865 .0 – 929 .0) حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 

محاور فقد تم  خميفاعلية المعايير الفنية تتمتع بمعامل صدق عالي. وبما أن المقياي لديها 
والدرجة الكلية لكل محور ل محور من المحاور الخمسة إجراء معامالت االرتباط بين فقرات ك

 ،  ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية:على حده
 معامالت االرتباط بين فقرات المحور )تصميم المشروع ( والدرجة الكلية للمحور: (4.2جدول)

N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات المحور الفرعي األول 
 0.001 **611. المقترح المشكلة بدقةيحدد المشروع  1

يحدد المشروع احتياجات الفئة المستهدفة و ي صمم لتلبية تلك  2
 0.042 *394. االحتياجات

 0.000 **734. يحدد المشروع المخرجات بدقة واضحة ومحددة 3
 0.007 **509. يحدد المشروع الهدف العام بشكل محدد 4
 0.000 **766. للمشروعتتوفر مصفوفة االطار المنطقي  5
 0.001 **614. يراعي تصميم المشروع تحليل البيئة الداخلية و الخارجية 6
 0.000 **709. تتكامل نتائج المشروع مع عمليتي التدريب  والتشغيل 7
 0.000 **662. )يراعي المشروع النوع االجتماعي ) الذكور و االناث 8

و متطلبات السالمة والصحة  يراعي المشروع المحافظة على البيئة 9
 0.000 **717. المهنية

 0.000 **635. يساهم المشروع في االعمال الريادية 10
 0.000 **701. يساهم المشروع في تطوير المؤسسة التعليمية 11
 0.000 **825. يساهم المشروع في الشراكة المجتمعية 12
 0.000 **637. يساهم المشروع في دمج األشخاص ذوي االعاقة 13

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
( تتمتع بمعامالت تصميم المشروعالجدول السابق أن فقرات المحور ) خاللتبين من 

، حيث تراوحت معامالت االرتباط 0.05ارتباط قوية ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة أقل من 
وفقراته يتمتع بمعامل صدق تصميم المشروع (، وهذا يدل على أن محور 0.82 -0.39بين )
 .عالي
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 معامالت االرتباط بين فقرات المحور )المالءمة( والدرجة الكلية للمحور :(4.3جدول)
N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات المحور الفرعي الثاني 
 0.001 **603. يالئم المشروع احتياجات سوق العمل  1

يالئم المشروع الخطة االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب التقني  2
 0.000 **759. والمهني

 0.000 **666. يالئم المشروع احتياجات الفئة المستهدفة من التعليم والتدريب 3
 0.000 **866. يالئم المشروع المستويات المهنية الوطنية الفلسطينية والعربية 4

يساهم المشروع  في تطوير األنظمة والمعايير الوطنية والمساهمة  5
 0.000 **813. في تعزيز النشر والتعميم

 0.000 **686. يساهم المشروع في تعزيز النشر والتعميم على المستوى المؤسساتي 6
 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 

( تتمتع بمعامالت ارتباط المالءمةمن خالل الجدول السابق أن فقرات المحور )تبين 
 بين االرتباط، حيث تراوحت معامالت 0.05إحصائيًا عند مستوي داللة أقل من  ودالةقوية 

 وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي . المالءمة(، وهذا يدل على أن محور 0.866 -0.603)
االرتباط بين فقرات المحور )الشراكة والقدرات المؤسساتية( والدرجة الكلية معامالت : (4.4جدول)

 للمحور
N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات المحور الفرعي الثالث 

 0.001 **620. يضع  الشركاء تجاربهم  وخبراتهم ذات الصلة بالمشروع 1
 0.000 **914. المشروعيعرف الشركاء أدوارهم و مسؤولياتهم والتزاماتهم في  2
 0.000 **904. يتبني الشركاء اهداف وانجازات المشروع 3
 0.000 **818. يتناسق الشركاء معا طوال فترة التنفيذ للمشروع 4
 0.000 **724. يتناغم المشروع مع العوامل االجتماعية والثقافية للمجتمع 5
 0.000 **670. التعليميةتتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لدى المؤسسات  6
 0.001 **592. يتوافر نظام مالي لدى المؤسسة التعليمية 7
 0.000 **904. يتوافر نظام ضبط الجودة والنوعية لدى المؤسسة التعليمية 8
 0.000 **875. يتوافر نظام المتابعة والتقييم لدى المؤسسة 9

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
( تتمتع الشراكة والقدرات المؤسساتيةتبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور )

، حيث تراوحت  0.05بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة أقل من 
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الشراكة والقدرات يدل على أن محور  وهذا  (،914 .0 -592 .0بين ) االرتباطمعامالت 
 وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.المؤسساتية 

 
معامالت االرتباط بين فقرات المحور )االثر واالستدامة المتوقعة للمشروع( والدرجة  :(4.5جدول)

 الكلية للمحور
N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات المحور الفرعي الرابع 
 0.000 **832. على الفئة المستفيدة بتوفير فرص عمليتوقع االثر  1
 0.000 **771. يتوقع االثر على الفئة المستفيدة بالتطوير الوظيفي 2
 0.000 **759. يتوقع االستدامة المالية للمؤسسة بعد انتهاء التمويل من الجهة المانحة 3

4 
هيكلية يتوقع االستدامة المؤسساتية الستمرار المشروع ودمجها وفق 

 0.000 **760. المؤسسة المستفيدة من المشروع
 0.001 **584. يتوقع القدرة على إدارة التكنولوجيا المتوافرة  بدون توفير دعم خارجي 5
 0.000 **874. .يتوقع األثر على االقتصاد المحلي والتنمية 6
 0.000 **875. .يتوقع استدامة المشروع  وانتقال األثر على النظام المؤسساتي 7

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
( االثر واالستدامة المتوقعة للمشروعتبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور )

، حيث تراوحت 0.05بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة أقل من  تتمتع
االثر واالستدامة  وهذا يدل على أن محور (،875 .0 -0.584االرتباط بين )معامالت 
 وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي .للمشروع  المتوقعة
معامالت االرتباط بين فقرات المحور )الميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع( والدرجة  :(4.6جدول)

 الكلية للمحور
N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات المحور الفرعي الرابع 
 0.000 **661. تتحدد أصناف النفقات الرئيسة والتكلفة التقديرية 1
 0.000 **658. تتحدد نفقات بناء القدرات للكادر التعليمي 2
 0.000 **780. تحليل نفقات الموارد المادية للمشروع 3
 0.000 **862. تحليل نفقات الموارد التدريبية للمشروع 4
 0.000 **674. تحليل نفقات التواصل مع المجتمع والسوق المحلي 5
 0.000 **643. تتالءم موازنة األنشطة المقترحة 6
 0.005 **527. تتناسب التكلفة المقدرة مع النتائج المتوقعة للمشروع 7
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N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات المحور الفرعي الرابع 
 0.000 **802. تتناسب التكلفة المقدرة مع أسعار  السوق 8
 0.005 **519. كانت مالية أو عينيةتساهم جهات أخرى سواء  9

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
( الميزانية والجدوى المتوقعة للمشروعتبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المحور )

، حيث تراوحت 0.05تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة أقل من 
الميزانية والجدوى وهذا يدل على أن محور  (،862 .0 -0.519االرتباط بين ) معامالت
 .وفقراته يتمتع بمعامل صدق عاليللمشروع  المتوقعة

 ( عليم والتدريب التقني والمهني  )المتغير التابع: مقياس تطوير التثانيا
 معامالت االرتباط بين مقياس تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني  وفقراته  :(4.7جدول)

N مستوى الداللة معامالت االرتباط فقرات مقياس الميزة التنافسية 
 0.000 **806. يعزز المشروع قدرات المؤسسة التعليمية/التدريبية 1
 0.000 **866. يحسن المشروع مخرجات التعليم والتدريب 2
 0.004 **539. يقدم المشروع تدريب ذو جودة ونوعية عالية 3
 0.000 **758. يتيح المشروع فرصة اندماج الطلبة في سوق العمل 4

5 
يطور المشروع مناهج تعليمية حسب متطلبات سوق 

 0.000 **724. .العمل
 0.000 **740. .يوفر المشروع بيئة تعليمية محفزة على التعلم 6
 0.000 **715. .خدمات التوجيه واإلرشاد المهني والوظيفي يقدم المشروع 7
 0.000 **742. .ينمي المشروع قدرات الطلبة الفنية والمعرفية واالتجاهية 8
 0.000 **774. .يلبي المشروع المتطلبات االنية والمستقبلية لسوق العمل 9

 0.000 **861. .يوفر المشروع نظام تعليمي مرن و ذو قدرة تنافسية 10
 0.000 **713. .يوفر المشروع الدعم والمساندة الفنية واالدارية 11

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
  تطوير التعليم والتدريب التقني والمهنيتبين من خالل الجدول السابق أن فقرات مقياي 

، حيث تراوحت (0.05)تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيًا عند مستوي داللة أقل من 
مقياي تطوير التعليم والتدريب (، وهذا يدل على أن 0.866 -0.539)  بينمعامالت االرتباط 
 وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي .التقني والمهني  
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عليم والتدريب الفنية ) المتغير المستقل( تطوير الت : المقياس العام مع فاعلية المعاييرثالثا
 .(التقني والمهني  )المتغير التابع

معامالت االرتباط بين المقياس العام مع مقياس فاعلية المعايير الفنية ومقياس تطوير  :(4.8جدول)
 التعليم والتدريب التقني والمهني  

N مستوى الداللة معامالت االرتباط المقياس العام 
 0.000 **993. مقياس فاعلية المعايير الفنية 1
 0.000 **885. مقياس تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني   2

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
تبين من خالل الجدول السابق أن المقياي العام لالستبانة مع مقياي فاعلية المعايير 

تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة  التعليم والتدريب التقني والمهنيالفنية ومقياي تطوير 
المقياي العام مع مقياي فاعلية  بان ذلكيدل و ، (0.05)داللة أقل من  مستويإحصائيًا عند 

 .يتمتع بمعامل صدق عاليلتقني والمهني الفنية ومقياي تطوير التعليم والتدريب االمعايير 
السابقة قيم معامل االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع محورها  الجداول** يتضح من 
على صدق اتساق الفقرة مع  ، مما يدللاقلأف (0.01)عند مستوى داللة  موجبة ودالة احصائياً 

 .محورها
 :الدراسةثبات أداة 

لقياي مدى ثبات أداة الدراسة ) االستبانة( إستخدمت الباحثة معامل الفاكرومباخ 
(Alpha Cronbach)   للتأكد من ثبات أداة الدراسة ، وكانت النتائج كما هي موضحة في

 (4.9الجدول رقم )
 الدراسةلمتغيرات  الداخليإلتساق الثبات لل معام قيمة: (4.9) لجدو            

والتدريب   التعليم تطوير فاعلية المعايير الفنية اسم المتغير
 االستبانة ككل التقني والمهني  

 معامل
 الفا

 كرونباخ

0.966 

0.916 0.972 

 معامل الفا كرونباخ محاور فاعلية المعايير الفنية

 0.882 محور تصميم المشروع 

 0.830 محور المالءمة

 0.919 محور الشراكة والقدرات المؤسساتية  
 0.887 محور االثر واالستدامة المتوقعة للمشروع

محور الميزانية والجدوى المتوقعة 
 0.835 للمشروع 
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( أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مقبولة حيث 4.9)يالحظ من الجدول رقم   
وبلغ معامل الثبات لفقرات تطوير  ،(0.966)بلغ معامل الثبات لفقرات فاعلية المعايير الفنية 

وبلغ معامل الثبات لكافة فقرات االستبانة  ،(0.916)التعليم والتدريب التقني والمهني  
 د عليها في تطبيق الدراسة الميدانية .االعتما يمكنوهي نسبة ثبات  (0.972)

   :إجراءات تطبيق اداة الدراسة
، تم توزيع االستبانات على كل الخبراء في مجال د الحصول على الموافقات المطلوبةبع

وقد وجدت  ،خبير (30)التدريب التقني والمهني الممكن الوصول اليهم  في قطاع غزة وعددهم 
من العدد االجمالي  (90%)استبانة صالحة للتحليل االحصائي وهو ما يشكل  (27)الباحثة 
استبانة لم تسترد وبعد تفريغ البيانات تم ادخالها ومعالجتها  (3)وقد كان هناك  ،للمبحوثين

 ، ومن ثم قامت الباحثة بتحليل البيانات واستخراج النتائج.(SPSS)احصائيا على برنامج 

 مستخدمة للمعالجة :االساليب االحصائية ال
لقد تبلورت أداة الدراسة من خالل االطالع على الجانب النظري والدراسات السابقة 

حيث قامت الباحثة بإستخدام وتطوير استبانة لقياي اثر فاعلية  الدراسةالمتعلقة بموضوع 
الدراسة جابة عن تساؤالت ، ولاللتعليم والتدريب التقني والمهنيالمعايير الفنية في تطوير ا

فرضياتها تم استخدام االساليب االحصائية التالية باالعتماد على برنامج الحزم  واختبار
 .(SPSS)االحصائية للعلوم االجتماعية 

من تكرارات ونسب  (Descriptive Statistic Measures)مقياي االحصاء الوصفي  -1
 .ميتهاتيب االبعاد تنازليا حسب اهمئوية لوصف خصائص مجتمع الدراسة وتر 

واختبار التباين المسموح   Variance "Inflation Factor-VIFاختبارات التباين    -2
"Tolerance"   للتأكد بعدم وجود ارتباطات عالية بين المتغيرات المستقلة

"Multicollinearity". 
 Normalللمتغيرات للتأكد من افتراض التوزيع الطبيعي  Skewnessمقياي معامل االلتواء  -3

Distribution .للبيانات 
لقياي فعالية وكفاءة نماذج االنحدار لتفسير فرضيات الدراسة  (ANOVA)تحليل التباين  -4

 لكل متغير من المتغيرات المستقلة.
الختبار تأثير كل متغير  (simple  Regression Analysis)تحليل االنحدار البسيط   -5

من المتغيرات المستقلة المكونة لمحور فاعلية المعايير الفنية على تطوير التعليم والتدريب 
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وكذلك مقياي فاعلية المعايير الفنية واثره على تطوير  المتغير التابع( )التقني والمهني 
 التعليم والتدريب التقني والمهني.

الختبار تأثير كل المتغيرات  (Multiple regression Analysis)تحليل االنحدار المتعدد  -6
على تطوير التعليم والتدريب التقني  المستقلة المكونة لمحور فاعلية المعايير الفنية معاً 

 .)المتغير التابع(مهني وال
لترتيب  (Stepwise Multiple regression Analysis)تحليل االنحدار المتعدد المتدرج  -7

المستقلة المكونة لمحور فاعلية المعايير الفنية على نموذج االنحدار دخول المتغيرات 
واستبعاد المتغيرات التي التؤثر في النموذج او التي يختفي تاثيرها مع وجود المتغيرات 

 (.االخرى )تأثير غير دال احصائياً 
في  سيتم إعتماد مقياي التحليل لفقرات االستبانة بناءًا على متوسطات اجابات الخبراء

 . ريب التقني والمهني  في قطاع غزةمجال التد
 ثانيا: دراسة الحالة ) صحيفة المقابلة(

( خبير في مجال التعليم و 30نظرا لصغر حجم عينة الدراسة و الذي يشمل عدد )
التدريب المهني و التقني في قطاع غزة  من الذين كان باالمكان الوصول اليهم و تم عمل مسح 

( خبير 30نت الباحثة بأعضاء هيئة التدريي لتسألهم بامكانية التطبيق على )شامل لهم، استعا
و أن تقوم بعمل مسح شامل لهم و ليي عينة ، و فكان االقتراح بأن تدعم الدراسة بشكل أقوى 

 مقابالت مع خبراء في المجال. 10أن تدعم الدراسة بتطبيق ما اليق عن 
 خطوات التالية:أخذت الباحثة بهذا لرأي و قامت بعمل ال

 االطالع و البحث في الدراسات السابقة بكيفية بناء أسئلة المقابلة. -1
 بناء األسئلة المتعلقة بشكل مباشر بموضوع الدراسة. -2
لربطها مع نتائج  استشارة خبراء في كيفية االستفادة من االسئلة في الجانب العملي  -3

 .االستبيان
 ( أسئلة المقابلة.5المرشحين، و الملحق رقم)اعتماد األسئلة بشكل نهائي لطرحها على  -4
خبراء من المؤسسات الحكومية و الدولية و الخبراء العاملين في مجال   10حصر لعدد  -5

دراسة الحالة )المقابلة ( يوضح بيانات 7التعليم و التدريب المهني و التقني، و الملحق رقم )
 الشخصية(.

 التواصل مع الخبراء و تحديد مواعيد. -6
 بمدة ال تقل عن نصف ساعة مع أخذ االذن بتسجيل المقابلة للتوثيق.الفردية لمقابلة عقد ا -7
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 االجابات و االستفادة منها في الجانب العملي للدراسة.تفريع  -8
 ثالثا: المجموعة البؤرية

بهدف االستزادة من المعلومات و جمع أكبر قدر من المعلومات نظرا لصغر حجم عينة 
المسح الشامل لهم فكان االقتراح بعمل مجموعة بؤرية و هذا بالتنسيق مع الدراسة بعد اجراء 

، و قد قامت الباحثة بالخطوات التالية و ذلك من أجل اجراء  المشرف بعد أخذ الموافقة
 المجموعة:

االطالع و البحث في الدراسات السابقة بكيفية بناء أسئلة المجموعة البؤرية وكيفية ادارتها   -1
 و تنسيقها.

( يوضح األسئلة التي تم 6ناء األسئلة التي سيتم طرحها على المجموعة، و ملحق رقم )ب -2
 أسئلة مباشرة. 7طرحها على المجموعة، و التي كان عددها 

من الخبراء و العاملين في مجال المشاريع و التعليم  9الحصر و من ثم التواصل مع عدد   -3
لباحثة بعمل مقابالت معهم و كذلك المهني و التقني و دمج بعض األشخاص ممن قامت ا

 ( يوضح بيانات المجموعة البؤرية.8ممن قاموا بتعبئة االستبيان، و الملحق رقم )
تم عقد المجموعة البؤرية في مكان عمل الباحثة بحيث وفرت أجواء مناسبة المكانية عقد  -4

 المجموعة.
 تراوحت فترة عقد المجموعة الى ما يقارب الساعة و النصف. -5
 جيل النقاش و ذلك بعد ابالغ الحاضرين و أخذ الموافقة منهم.تم تس -6
 لتنوع االجابات.أشخاص لمجموعتان و ذلك  9تم تقسيم المجموعة المكونة من  -7
 تم تفريغ االجابات و من ثم االسفادة في الجانب العملي للدراسة. -8

 

 

 

 

 

 



















 الفصل الخامس
البيانات واختبار فرضيات تحليل 

 الدراسة ومناقشتها
 
 
 
 

 

 



71 
 

 الفصل الخامس
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 تحليل البيانات المتعلقة بمجتمع الدراسة
 النتائج المتعلقة بوصف خصائص مجتمع الدراسة  -

بالخصائص الوظيفية تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات الديمغرافية المتعلقة 
الجني والمؤهل العلمي والعمر ونوع المؤسسة اد مجتمع الدراسة والمتمثلة في )والشخصية ألفر 

( وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن وصف مجتمع الدراسة كما TVETوسنوات الخبرة في مجال 
 يلي:

 (N=27)يبين توزيع خصائص مجتمع الدراسة   :(5.1جدول)
 النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 

 النوع االجتماعي 
 70.4 19 ذكر 
 29.6 8 انثى 

 النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 

 المؤهل العلمي 

 3.7 1 ثانوية عامة
 7.4 2 دبلوم متوسط

 25.9 7 بكالوريوس
 63.0 17 ماجستير فأكثر

 النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 

 العمر

 3.7 1 سنة 30 - 25من 
 18.5 5 سنة 35 - 31من 
 14.8 4 سنة 40 - 36من 
 11.1 3 سنة 45 - 41من 
 22.2 6 سنة 50 - 46من 

 29.6 8 سنة 50اكثر من 
 النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 

 نوع المؤسسة
 48.1 13 قطاع حكومي

 3.7 1 قطاع خاص
 48.1 13 مؤسسات غير حكومية

 النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 
 29.6 8 سنوات 5 - 1من سنوات الخبرة في 
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 النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 
TVET  22.2 6 سنوات 10 - 6من 

 11.1 3 سنوات 15 - 11من 
 11.1 3 سنوات 20 - 16من 
 22.2 6 سنوات 25 - 21من 

 3.7 1 سنة 25اكثر من 
 

تفاوت بين يمثل متغير النوع أحد المتغيرات الهامة لمجتمع الدراسة، بحيث نجد أن هناك 
من  %(، ويتضح 29.6%(، ونسبة اإلناث)70.4الذكور، واإلناث، حيث بلغت نسبة الذكور )

بأن أعلى نسبة من مجتمع الدراسة هم من حملة درجة الماجستير فاكثر ،حيث  السابقالجدول 
% ، بينما النسبة األدنى من مجتمع الدراسة هم من حملة الثانوية العامة حيث 63بلغت النسبة 
%، وان أعلى نسبة من مجتمع الدراسة هم من المؤسسات الحكومية 3.7بلغت النسبة 

% بينما النسبة األدنى من 48.1والمؤسسات غير الحكومية بالتساوي حيث بلغت النسبة 
% ، اما بالنسبة لألعمار فقد 3.7مجتمع الدراسة هم من القطاع الخاص حيث بلغت النسبة 

، وكانت لسنوات   %29.6سنة حيث بلغت النسبة  50اكثر من  كانت النسبة االكثر لألعمار
سنوات حيث بلغت  5 - 1الخبرة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني  للخبرات من 

 .   %29.6نسبتهم 
 :ن ألبعاد فاعلية المعايير الفنيةالنتائج المتعلقة بتصورات المبحوثي

 ::نتائج تحليل محور تصميم المشروعاوال 
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل  :(5.2جدول )

 فقرات بعد محور تصميم المشروع 

مجموع  محور تصميم المشروع الرقم
 االستجابة

متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الترتيب النسبي

 القبول
المشكلة يحدد المشروع المقترح  1

 بدقة
 عالي 2 87.8% 89. 8.78 237.00

يحدد المشروع احتياجات الفئة  2
المستهدفة و ُيصمم لتلبية تلك 

 االحتياجات

 عالي 3 85.6% 1.01 8.56 231.00

يحدد المشروع المخرجات بدقة  3
 واضحة ومحددة

 عالي 4 84.1% 89. 8.41 227.00

يحدد المشروع الهدف العام بشكل  4
 محدد

 عالي 1 88.9% 89. 8.89 240.00
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مجموع  محور تصميم المشروع الرقم
 االستجابة

متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الترتيب النسبي

 القبول
تتوفر مصفوفة االطار المنطقي  5

 للمشروع
 عالي 5 84.1% 1.42 8.41 227.00

يراعي تصميم المشروع تحليل  6
 البيئة الداخلية و الخارجية

 عالي 6 84.1% 1.12 8.41 227.00

تتكامل نتائج المشروع مع عمليتي  7
 التدريب  والتشغيل

 عالي 9 80.4% 1.02 8.04 217.00

المشروع النوع االجتماعي يراعي  8
 الذكور واالناث()

 عالي 7 82.6% 1.40 8.26 223.00

يراعي المشروع المحافظة على  9
البيئة ومتطلبات السالمة والصحة 

 المهنية

 عالي 8 81.1% 1.01 8.11 219.00

يساهم المشروع في االعمال  10
 الريادية

 متوسط 10 79.3% 1.41 7.93 214.00

يساهم المشروع في تطوير  11
 المؤسسة التعليمية

 متوسط 12 77.8% 1.22 7.78 210.00

يساهم المشروع في الشراكة  12
 المجتمعية

 متوسط 11 78.1% 1.14 7.81 211.00

يساهم المشروع في دمج  13
 األشخاص ذوي االعاقة

 متوسط 13 71.5% 1.79 7.15 193.00

 عالي  %81.9 77. 8.19 221.23 محور تصميم المشروع
( نتائج تحليل البعد االول من ابعاد فاعلية المعايير 5.2يتضمن الجدول السابق رقم )

سؤال  (13)الفنية وهو بعد محور تصميم المشروع،  وكانت عدد االسئلة لقياي المحور األول  
، حيث بلغ المتوسط (4كما جاء في اداة الدراسة ملحق رقم ) (13-1)تمثلت في االسئلة من 
مما يعني انه حقق مستوى موافقة  لدى مجتمع الدراسة بدرجة  (8.19)الحسابي لهذا البعد 

عالية وهو اشارة الى قدرة المبحوثين على تقييم تصميم المشروع ومراعاتهم لبنود التقييم ، حيث 
بة االولى بمتوسط في المرت  (4)جاءت الفقرة   يحدد المشروع الهدف العام بشكل محدد   رقم 

مع درجة موافقة عالية تلتها في المرتبة الثانية الفقرة  (88.9%)واهمية نسبية   (8.89)حسابي 
واهمية نسبية  (8.78)بمتوسط حسابي  (1)  يحدد المشروع المقترح المشكلة بدقة  رقم 

مع درجة موافقة عالية ومن ثم جاءت في المرتبة الثالثة الفقرة   يحدد المشروع   (%87.8)
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 (8.56)بمتوسط حسابي  (2)احتياجات الفئة المستهدفة و ُيصمم لتلبية تلك االحتياجات  رقم 
مع درجة موافقة عالية ، واخيرًا جاءت الفقرة   يساهم المشروع في   (85.6%)واهمية نسبية 

واهمية  (7.15)( في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي 13وي االعاقة   رقم ) ذ األشخاصدمج 
  (4، 2دراسة الحالة رقم )مع درجة موافقة متوسطة، وهذا بدوره انسجم مع   (71.5%)نسبية 

والتي اقرت بوجود اهمية في تصميم المشاريع لتحديد مشكلة المشروع المقترح  بدقة في المرتبة 
حتياجات الفئة المستهدفة وتلبية تلك االحتياجات   جاءت في المرتبة الثانية و  تحديد ا األولى

والتي افادت  (8) ملحق (1.1تتناسب مع اراء المجموعة البؤرية رقم )حسب اراءهم،  وكذلك 
بان لوضوح المشكلة الدور األكبر في تصميم المشروع وعليه  أوصت بزيادة الوزن النسبي 

 . المتعلق بتصميم المشروع
وع في دمج   يساهم المشر (7)ملحق ( 2,4,8اتفق كل من دراسة الحالة رقم )بينما  

ناث(   بربطهم االمشروع النوع االجتماعي )الذكور و و   يراعي الاألشخاص ذوي االعاقة  
 .اإلضافة لمراعاة  ثقافة المجتمعاحتياجه ببطبيعة المشروع و 

ع لتحديد توضح القدرة العالية للمشاري السابقجدول في ال التحليلنتائج  تعزو الباحثةو 
ربطها باحتياجات الفئة الهدف العام من المشروع بدقة عالية وتحديد المشكلة بوضوح و 
ة بأمور أخرى أقل أهمية المستهدفة، وهذا يدلل على أهمية تحديد الهدف العام للمشروع مقارن

 مجتمع الدراسة. حسب رأى 
( التي خلصت م2010كدراسة )حماد، الدراسات السابقةاتفقت هذه النتائج مع بعض و

على احتياجات  بناءً شاريع لتتناسب مع مصلحة الجميع و الى أن المؤسسات تقوم بتصميم الم
( التي خلصت م2013 الفئة المستهدفة، كما أنها لم تتفق بدرجة كبيرة مع دراسة )ابو رمضان،

ر في تمويل ليتماشى مع مصلحة الجهة المانحة لضمان االستمرا المشروعالى أن يتم تصميم 
هذا ما رفضته المؤسسات التعليمية لك لفرض المانح أجندة خاصة فيه و ذمشاريع تلك المؤسسة و 

حييد المشروع عن هدفه بالتالي توع بما يتناسب مع أجندة المانح و الضطرارها لمحورة المشر 
( التي خلصت الى أن حكومة نيجيريا تولي درجة م2008كو،دراسة )اليونس معاتفقت الرئيسي، و 

تلبية ت المستهدفة و التكنولوجيا من خالل تحديد الفئالية من األولوية لتعليم العلوم و عا
( التي خلصت الى ان تصميم المشروع يركز 2008، و اتفقت مع دراسة )أبو أحمد، احتياجاتهم

 في حاالت الطوارئ بحيث يحقق المشروع أهدافه.بأهمية بالغة لتلبية االحتياجات األساسية 
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 ثانيا :نتائج تحليل المالءمة:
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل  :(5.3جدول )

 (N=27فقرات بعد المالءمة )

مجموع  محور المالءمة الرقم
 االستجابة

متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الترتيب النسبي

 القبول

1. 1
4 
يالئـــــم المشـــــروع احتياجـــــات  

 عالي 2 %87.4 1.02 8.74 236.00 .سوق العمل

2. 1
5 

يالئـــــــــم المشـــــــــروع الخطـــــــــة 
االســـتراتيجية الوطنيـــة للتعلـــيم 

 والتدريب التقني والمهني
 عالي 3 81.1% 1.15 8.11 219.00

3. 1
6 

يالئم المشروع احتياجات الفئة 
التعلـــــــــيم  المســـــــــتهدفة مـــــــــن

 والتدريب
 عالي 1 87.4% 1.02 8.74 236.00

4. 1
7 

يالئـــــم المشـــــروع المســـــتويات 
المهنيـــة الوطنيـــة الفلســـطينية 

 والعربية
 متوسط 4 76.3% 1.24 7.63 206.00

5. 1
8 

يســاهم المشــروع  فــي تطــوير 
األنظمـــــة والمعـــــايير الوطنيـــــة 
والمســاهمة فــي تعزيــز النشــر 

 والتعميم

 متوسط 5 74.8% 1.05 7.48 202.00

6. 1
9 

يســـاهم المشــــروع فـــي تعزيــــز 
النشر والتعميم علـى المسـتوى 

 المؤسساتي
 متوسط 6 73.7% 97. 7.37 199.00

 عالي  %80.1 80. 8.01 216.33 محور المالءمة

( نتائج تحليل البعد الثاني من ابعاد فعالية المعايير 5.3يتضمن الجدول السابق رقم )
اسئلة تمثلت في االسئلة من  (6)الفنية وهو بعد المالءمة والذي كانت عدد االسئلة التي تقيسه 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد (4كما جاء في اداة الدراسة ملحق رقم ) ( 19- 14)
فقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة عالية وهو اشارة الى مما يعني انه حقق مستوى موا (8.01)

يالئم المشروع احتياجات الفئة  اهمية مالءمة المشاريع من وجهه نظرهم حيث جاءت الفقرة  
   يالئم المشروع احتياجات سوق العملوالفقرة     (16)  رقم  المستهدفة من التعليم والتدريب

مع  (87.4%)واهمية نسبية  (8.74)متوسط حسابي في المرتبة االولى والثانية ب( 14) رقم 
يالئم المشروع الخطة االستراتيجية الوطنية للتعليم عالية تلها في المرتبة الثالثة    موافقةدرجة 
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 (81.1%)واهمية نسبية  (8.11)بمتوسط حسابي  (15) الفقرة رقم   والتدريب التقني والمهني
يالئم المشروع المستويات مع درجة موافقة عالية ومن ثم جاءت في المرتبة الرابعة الفقرة    

واهمية نسبية  (7.63)بمتوسط حسابي  (17)  رقم  المهنية الوطنية الفلسطينية والعربية
يساهم المشروع  في مع درجة موافقة متوسطة تلها في المرتبة الخامسة الفقرة     (%76.3)

بمتوسط  (18)   رقم  نظمة والمعايير الوطنية والمساهمة في تعزيز النشر والتعميمتطوير األ 
 مع درجة موافقة متوسطة واخيرا جاءت الفقرة    (74.8%)واهمية نسبية  (7.48)حسابي 

 السادسة  في المرتبة  يساهم المشروع في تعزيز النشر والتعميم على المستوى المؤسساتي
 .مع درجة موافقة متوسطة  ايضا   (73.7%)واهمية نسبية  (7.37)بمتوسط حسابي 

والتي افادت بوجود اهمية في  7,8, 1,3)بدوره انسجم مع دراسة الحالة رقم ) وهذا 
مالءمة المشاريع الحتياجات الفئة المستهدفة من التعليم و التدريب و مالءمة احتياجات سوق 

 .العمل ثم مالءمة الخطة االستراتيجية الوطنية للتعليم و التدريب التقني المهني 
 يواءميتماشى أو أو  اً بأن المشروع يجب أن يكون اما منبثق ("7كما ورد في الحالة رقم)و 

بينما توافقت الحاالت السابقة بأن فقرة   ،المهنية المستوياتيراعي و للخطة االستراتيجية الوطنية  
 . من باقي الفقراتبأنها ذات أهمية أقل  التعميم المؤسساتييساهم المشروع في تعزيز النشر و 

والتي افادت بان المالءمة  (1.1ـ 1.2تناسب مع اراء المجموعة البؤرية رقم )وكذلك 
  .تأتي بالمرتبة الثانية من حيث األهمية بين المعايير

لكن اختلفت معها و   (6,9اتفقت  أغلبية هذه البنود مع دراسة الحالة رقم )في حين 
أن المشاريع يجب أن تالئم احتياجات سوق العمل بدرجة أولى  اعتبرواحيث  ،بترتيب األولويات

 التعميم.و النشر  كيز على مساهمة المشروع في تعزيزدون التر  الفئة المستفيدةم تلبي احتياجات ث
نتائج التحليل في الجدول السابق ارتفاع درجة أهمية المالءمة في  تعزو الباحثةو 

المشاريع بما يتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة واحتياجات سوق العمل بدرجة أولى مع 
لوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني والمستويات المهنية مع مراعاة الخطة االستراتيجية ا

ضرورة التركيز على مالءمة االنظمة والمعايير وتعزيز ثقافة النشر والتعميم على المستوى 
دراسات حقيقية ، وهذا يدلل على وعي المؤسسات التعليمية بوجود األفرادالمؤسساتي ومستوى 

بالمستويات المختلفة  ياجات السوق المحلي واولوياته المهنيةلسوق العمل تتضمن متطلبات واحت
باإلضافة لالحتياجات المهنية من القوى  ،الماهر او المهني او التقني المستوىسواء على 

العاملة المدربة ومواكبة للتطورات التكنولوجية مع مراعاة االحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة 
يمية المختلفة من الجنسين لسد تلك االحتياجات من خالل تطوير من الطلبة بالمستويات التعل
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برامج تعليمية تلبي تلك االحتياجات، ومراعية الخطة االستراتيجية الوطنية. مع ضرورة المالءمة 
المؤسسات األخرى  تلك التجارب ونقل اثاراها على لألنظمة والمعايير الفلسطينية وتعميم

 اريع.لالستفادة القصوى من تلك المش
الهتمام بتحديد ( التي خلصت الى أن ا2010دراسة )حماد، مع اتفقت هذه النتائجو

، كما اتفقت مع حقيق األهداف المرجوة من المشروعمشاركتها يساعد في تاحتياجات الفئة و 
التي خلصت الى أن مالءمة المشروع ألصحاب  (serrador & Turner,2015دراسة )

 المشروع ككل.المصلحة يؤدي الى نجاح 
 

 :ال الشراكة والقدرات المؤسساتيةثالثا: نتائج تحليل مج
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل  :(5.4جدول )

 فقرات بعد الشراكة والقدرات المؤسساتية  

مجموع  الشراكة والقدرات المؤسساتية   محور  الرقم
 االستجابة

متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الترتيب النسبي

 القبول

1. 2
0 

يضع  الشركاء تجاربهم  وخبراتهم ذات 
 متوسط 6 %76.3 1.39 7.63 206 الصلة بالمشروع

2. 2
1 

يعرف الشركاء أدوارهم و مسؤولياتهم و 
 متوسط 4 %79.3 1.24 7.93 214 التزاماتهم في المشروع

3. 2
2 

 اهداف وانجازات المشروعيتبني الشركاء 
 متوسط 7 76.3% 1.67 7.63 206

4. 2
3 

يتناسق الشركاء معا طوال فترة التنفيذ 
 متوسط 5 %77.8 1.28 7.78 210 للمشروع

5. 2
4 

يتناغم المشروع مع العوامل االجتماعية 
 متوسط 9 %73.7 1.15 7.37 199 والثقافية للمجتمع

6. 2
5 

تتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لدى 
 عالي 1 %82.2 1.25 8.22 222 المؤسسات التعليمية

7. 2
6 

 يتوافر نظام مالي لدى المؤسسة التعليمية
 عالي 2 81.5% 1.29 8.15 220

8. 2
7 

يتوافر نظام ضبط الجودة و النوعية لدى 
 1.81 7.52 203 المؤسسة التعليمية

75.2% 
 متوسط 8

9. 2
8 

يتوافر نظام المتابعة و التقييم لدى 
 1.32 7.96 215 المؤسسة

79.6% 
 متوسط 3

 متوسط  %78.0 1.09 7.80 210.56 محور  الشراكة والقدرات المؤسساتية
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( نتائج تحليل البعد الثالث من ابعاد فعالية المعايير 5.4يتضمن الجدول السابق رقم )

اسئلة  (9)والذي كانت عدد االسئلة التي تقيسه   الشراكة والقدرات المؤسساتيةالفنية وهو بعد 
( ، حيث بلغ 4 الدراسة ملحق رقم ) كما جاء في اداة ( 28- 20) تمثلت في االسئلة من

مما يعني انه حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة  (7.8)المتوسط الحسابي لهذا البعد 
من وجهه نظرهم حيث  مية الشراكة والقدرات المؤسساتيةبدرجة متوسطة وهو اشارة الى اه

في    (25)  رقم  تتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لدى المؤسسات التعليمية   جاءت الفقرة
ها تال ،( مع درجة موافقة عالية%82.2( واهمية نسبية )8.22بمتوسط حسابي )المرتبة االولى 

في المرتبة ( 26)   رقم  يتوافر نظام مالي لدى المؤسسة التعليميةفي المرتبة الثانية الفقرة   
ها في تال ،مع درجة موافقة عالية (81.5%)واهمية نسبية  (8.15)متوسط حسابي الثانية ب

بمتوسط حسابي  (28) الفقرة رقم  التقييم لدى المؤسسةو  يتوافر نظام المتابعةالمرتبة الثالثة   
مع درجة موافقة متوسطة ومن ثم جاءت في المرتبة الرابعة   (79.6%)واهمية نسبية  (7.96)
بمتوسط  (21)  رقم  التزاماتهم في المشروعالشركاء أدوارهم ومسؤولياتهم و  يعرفالفقرة   
ها في المرتبة تال ،مع درجة موافقة متوسطة  (79.3%)نسبية  واهمية (7.93)حسابي 

بمتوسط حسابي  (23)   رقم  طوال فترة التنفيذ للمشروع يتناسق الشركاء معاا الخامسة الفقرة   
يتناغم  جاءت الفقرة   واخيراً  ،مع درجة موافقة متوسطة (77.8%)واهمية نسبية  (7.78)

  في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي  للمجتمعالمشروع مع العوامل االجتماعية والثقافية 
 . مع درجة موافقة متوسطة  ايضاً   (73.7%)واهمية نسبية  (7.37)
قرت بوجود اهمية في ي ا( والت1،2،10) انسجم مع دراسة الحالة رقم وهذا بدوره 
القدرات المؤسساتية للشركاء على أن تتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لدى المؤسسات الشراكة و 
البناء المؤسساتي( مؤكدين مالي ونظام للمتابعة والتقييم ) باإلضافة ألهمية توافر نظام ،التعليمية

 على ضرورة فهم أدوار الشركاء والتزاماتهم .
لكن لها منظور  والشراكة مهمة  ( تساءلت قبل االجابة عن السؤال 2) رقمالحالة لكن و  

لتكوين شراكة حقيقية لتشغيل الخريج في سوق العمل؟ أم أن  مؤهلأخر ،فهل القطاع الخاص 
 . هدف القطاع الخاص هو تعظيم الربح!

( والتي افادت بان البناء 1.2رقم ) وكذلك تناسب مع اراء المجموعة البؤرية 
المؤسساتي ألي مؤسسة تعليمية يجب أن يأخذ درجة أهمية أعلى من حيث توافر الكادر 

 البشري المؤهل ووجود أنظمة داخلية منظمة لعمل المؤسسة.
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( التي خلصت ان Abdullah, H. ,2013و قد توافقت هذه النتائج مع دراسة )
لمشتركة في نجاح المشاريع الشراكات التدريبية تتفاوت في اتساع نطاقها لتظهر بعض لقواسم ا

كذلك  و أن على الشركاء أن يكونوا قادرين على التكيف مع التغييرات التي تحدث في الشراكة.
التي خلصت أن أهم عوامل نجاح المشاريع  (UNESCO-TVET,2013توافقت مع دراسة)

الشركات  زودي الخدمات و غيرهم منفي التعليم و التدريب التقني و المهني هو الشراكة مع م
 باالضافة الى التركيز على تدريب الكوادر البشرية بشكل مستمر يزيد من كفاءة المؤسسة.

 
اجماع على ان  توافر الكوادر نتائج التحليل في الجدول السابق أن هناك  تعزو الباحثةو 

وتوافر نظام مالي ونظام للمتابعة والتقييم لدى التعليمية  المؤسساتالبشرية المؤهلة لدى 
باإلضافة لفهم أدوار الشركاء وتناسقهم معًا طوال فترة التنفيذ وضرورة تناغم  ،المؤسسة التعليمية

المشروع مع العوامل االجتماعية والثقافية للمجتمع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدلل على 
ألهمية دور سوق العمل في نظام  حقيقية مع سوق العمل نظراً  شراكةأهمية الشراكة وبناء 

التدريب من خالل نظام التعلم التشاركي وتحمل المسؤولية باعتباره الركيزة الرئيسة في التنمية 
ولعب الدور الريادي في تطوير هذا النوع من التعليم وفق  ،االقتصادية واالجتماعية  للمجتمع

قوى العاملة احتياجاته االنية والمستقبلية باعتبار مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني من ال
المدربة بجودة ونوعية عالية رافدًا لسوق العمل لتحسين جودة الخدمات والمنتجات الوطنية 
للمنافسة سواء على المستوى المحلي او اإلقليمي مع ضرورة  توفير التسهيالت الالزمة من قبل 

مؤسسات ولتحقيق ذلك البد من  التركيز على البناء المؤسساتي لل ،المشغلين في سوق العمل
عناصر وبنية النظام المؤسساتي والتي تفتقر في بعض األحيان  جميعالتعليمية بحيث تشمل 

الى نظام متكامل  مما يؤثر بالسلب على جودة التعليم والتدريب وهدر للموارد المادية والبشرية، 
اح باإلضافة لذلك يتوجب توافر نظام للمتابعة والتقييم باعتباره العنصر األساسي في نج

المشاريع وتقدم تلك المؤسسات من خالل المتابعة على جميع المستويات سواء على مستوى 
الوزارات او على مستوى إدارة المؤسسة التعليمية حيث يوجد قصور في هذا الجانب من قبل 

عف نظام المراقبة والمتابعة والتقييم من اجل تحسين وتطوير النظام معظم المؤسسات بسبب ض
 للمشاريع الخاصة بتطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني.  تغذية الراجعةمن خالل ال
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 رابعا : نتائج تحليل مجال االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع :
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل فقرات  :(5.5جدول )

 بعد االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع   

 الرقم
محور   االثر واالستدامة المتوقعة 

 من المشروع
مجموع 
 االستجابة

متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الترتيب النسبي

 القبول

1. 2
9 

يتوقع االثر على الفئة المستفيدة 
 متوسط 1 %75.9 1.28 7.59 205 بتوفير فرص عمل

2. 3
0 

يتوقع االثر على الفئة المستفيدة 
 متوسط 2 %75.2 1.34 7.52 203 بالتطوير الوظيفي

3. 3
1 

يتوقع االستدامة المالية للمؤسسة بعد 
 متوسط 7 %67.4 1.87 6.74 182 انتهاء التمويل من الجهة المانحة

4. 3
2 

يتوقع االستدامة المؤسساتية الستمرار 
المشروع ودمجها وفق هيكلية 

 المؤسسة المستفيدة من المشروع
 متوسط 5 71.5% 1.32 7.15 193

5. 3
3 

يتوقع القدرة على إدارة التكنولوجيا 
 متوسط 3 %73.0 1.20 7.30 197 المتوافرة  بدون توفير دعم خارجي

6. 3
4 

المحلي  يتوقع األثر على االقتصاد
 متوسط 6 %70.4 1.32 7.04 190 والتنمية

7. 3
5 

يتوقع استدامة المشروع  وانتقال األثر 
 متوسط 4 %71.9 1.33 7.19 194 على النظام المؤسساتي

 متوسط  %72.2 1.08 7.22 194.86    االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع
 

( نتائج تحليل البعد الرابع من ابعاد فعالية المعايير 5.5يتضمن الجدول السابق رقم )
 (7)الفنية وهو بعد االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع والذي كانت عدد االسئلة التي تقيسه 

( ، حيث بلغ 4كما جاء في اداة الدراسة ملحق رقم ) ( 35- 29)اسئلة تمثلت في االسئلة من 
مما يعني انه حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة  (7.22)المتوسط الحسابي لهذا البعد 

بدرجة متوسطة وهو اشارة الى عدم التأكد بدرجة علية من انسجام المعايير الفنية لتأكيد عملية 
يتوقع االثر على  االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع من وجهه نظرهم حيث جاءت الفقرة  



81 
 

( 7.59في المرتبة االولى  بمتوسط حسابي )   (29)رقم   عمل  فرصالفئة المستفيدة بتوفير 
يتوقع االثر تليها في المرتبة الثانية الفقرة    ،( مع درجة موافقة متوسطة%75.9واهمية نسبية )

 (7.52)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( 30)   رقم على الفئة المستفيدة بالتطوير الوظيفي 
يتوقع القدرة على ة موافقة متوسطة تلها في المرتبة الثالثة   مع درج (75.2%)واهمية نسبية 

 (7.3)بمتوسط حسابي  (33) الفقرة رقم إدارة التكنولوجيا المتوافرة  بدون توفير دعم خارجي 
ومن ثم جاءت في المرتبة الرابعة الفقرة    ،مع درجة موافقة متوسطة  (73%)نسبية  واهمية

بمتوسط حسابي  (35)  رقم  ال األثر على النظام المؤسساتييتوقع استدامة المشروع  وانتق
تليها في المرتبة الخامسة الفقرة    ،مع درجة موافقة متوسطة  (71.9%)واهمية نسبية  (7.19)

يتوقع االستدامة المؤسساتية الستمرار المشروع ودمجها وفق هيكلية المؤسسة المستفيدة من 
مع درجة موافقة   (71.5%)واهمية نسبية  (7.15)بمتوسط حسابي  (32)رقم   المشروع 
يتوقع االستدامة المالية للمؤسسة بعد انتهاء التمويل من الجهة  واخيرًا جاءت الفقرة   ،متوسطة
 درجةمع   (67.4%)واهمية نسبية  (6.74)  في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي المانحة 

 موافقة متوسطة  ايضًا ، 
( والتي اقرت بوجود اهمية في 1.2.3.4.5دراسة الحالة رقم ) وهذا بدوره انسجم مع

االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع لاتوقع االثر على الفئة المستفيدة بتوفير فرص عمل 
واألثر على الفئة المستفيدة بالتطوير الوظيفي وتوقع القدرة على ادارة التكنولوجيا المتوافرة بدون 

استدامة المشروع وانتقال االثر على النظام المؤسساتي ودمجه وفق  توفير دعم خارجي وتوقع
 .هيكلية المؤسسة واالستدامة المالية للمؤسسة بعد انتهاء التمويل

والتي افادت بان أهم عامل  (1.2وكذلك تناسب مع اراء المجموعة البؤرية رقم ) 
لتوقعه الستدامة للمشروع هو توقع االثر على المستفيدين بتوفير فرص عمل مع توقع األثر 

 على البناء المؤسساتي .
فاعلية على  تؤثر واالستدامةاالثر في الجدول السابق بان  التحليلنتائج  تعزو الباحثةو  
ضرورة التزام المؤسسات الشريكة في المشروع يدلل على  بدرجة فوق المتوسطة المعايير

تحقيق المخرجات واالهداف من المشروع المقدم من الجهات المانحة في  التمويلاالستفادة من و 
بتحسن جودة ونوعية التعليم والتدريب بهدف تحسين فرص التشغيل للفئات المستهدفة لتقليص 

المشروع ليكون قادرًا البشري من خالل  نسبة البطالة بين الخريجين، مع ضرورة تطوير الكادر
بالمهام الموكلة عليه واالستفادة من نقل األثر على  النظام المؤسساتي سواء على   على القيام

مستوى اإلدارة العليا او اإلدارة الوسطى في المؤسسات التعليمية مع ضرورة إدارة التكنولوجيا 
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خارجية، اما ما يتعلق بالجانب المالي هناك  المتوافرة بالشكل األمثل بدون مساعدة من جهات
في االستمرارية المالية بسبب الوضع االقتصادي الصعب في قطاع غزة بسبب الحصار  صعوبة

 .واالنقسام الفلسطيني مما اثر على جميع مناحي الحياة
( التي م2013كدراسة)ابو رمضان، مع بعض الدراسات السابقة النتائجاتفقت هذه و 

ستدامة استجابة لرغبة المانحين والممولين الذين المؤسسات تهتم بمعيار اال خلصت الى أن
 دراسة هدفهم األساسي تقديم تمويل لمشاريع تحقق االستدامة، كما اتفقت مع يكون

وجود أثر ايجابي لألثر و االستدامة في فاعلية تقييم الى  خلصتالتي  (م2009،العبيدي)
الذي أكد على وعي المؤسسات  (م2016مع دراسة )عنبر، اتفقتو  .األداء االداري للمشاريع

بل الموافقة على تمويل السؤال عنه قباعتباره عنصر رئيي يتم كتابته و لمفهوم االستدامة 
اهتمامهم به انعكي ذلك على اهتمام المؤسسات في صياغة المشروع ولحرص الممولين عليه و 
 مشاريع مهمة للفئات المستهدفة.

 
 :نية والجدوى االقتصادية للمشروعحليل مجال الميزا: نتائج تخامسا

يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل  :(5.6جدول )
 فقرات بعد الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع  

الميزانية والجدوى   محور الرقم
 االقتصادية للمشروع

مجموع 
 االستجابة

 متوسط
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  الترتيب
 القبول

1. 3
6 

تتحدد أصناف النفقات الرئيسة 
 عالي 1 %83.7 1.08 8.37 226 والتكلفة التقديرية

2. 3
7 

تتحدد نفقات بناء القدرات للكادر 
 عالي 2 %81.5 86. 8.15 220 التعليمي

3. 3
8 

 عالي 3 %80.7 1.38 8.07 218 تحليل نفقات الموارد المادية للمشروع

4. 3
9 

تحليل نفقات الموارد التدريبية 
 متوسط 4 %79.3 1.47 7.93 214 للمشروع

5. 4
0 

تحليل نفقات التواصل مع المجتمع 
 متوسط 7 %76.7 1.49 7.67 207 والسوق المحلي

6. 4
1 

 متوسط 5 %78.5 1.32 7.85 212 تتالءم موازنة األنشطة المقترحة

7. 4
2 

المقدرة مع النتائج تتناسب التكلفة 
 متوسط 6 %77.4 1.70 7.74 209 المتوقعة للمشروع
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الميزانية والجدوى   محور الرقم
 االقتصادية للمشروع

مجموع 
 االستجابة

 متوسط
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  الترتيب
 القبول

8. 4
3 

تتناسب التكلفة المقدرة مع أسعار  
 متوسط 8 %75.9 93. 7.59 205 السوق

9. 4
4 

تساهم جهات أخرى سواء كانت 
 متوسط 9 %61.5 1.63 6.15 166 مالية أو عينية

 متوسط  %77.2 89. 7.72 208.56 الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع
 

( نتائج تحليل البعد الرابع من ابعاد فعالية المعايير 5.6يتضمن الجدول السابق رقم )
 (9)الفنية وهو بعد الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع والذي كانت عدد االسئلة التي تقيسه 

( ، حيث بلغ 4كما جاء في اداة الدراسة ملحق رقم ) (44- 36)اسئلة تمثلت في االسئلة من
مما يعني انه حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة  (7.72)المتوسط الحسابي لهذا البعد 

بدرجة متوسطة وهو اشارة الى عدم التأكد بدرجة علية من انسجام المعايير الفنية لتقييم عملية 
تتحدد أصناف  من وجهه نظرهم حيث جاءت الفقرة  للمشروع   االقتصاديةالميزانية والجدوى 

( 8.37في المرتبة االولى  بمتوسط حسابي )   (36)  رقم النفقات الرئيسة والتكلفة التقديرية 
تتحدد نفقات بناء ( مع درجة موافقة عالية تلها في المرتبة الثانية الفقرة   %83.7واهمية نسبية )
واهمية نسبية  (8.15)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( 37)   رقم  التعليميالقدرات للكادر 

تحليل نفقات الموارد المادية للمشروع مع درجة موافقة عالية تلها في المرتبة الثالثة    (%81.5)
مع درجة موافقة عالية    (80.7%)واهمية نسبية  (8.07)بمتوسط حسابي  (38) الفقرة رقم 

 (39)  رقم تحليل نفقات الموارد التدريبية للمشروع ة الفقرة   الرابع المرتبةومن ثم جاءت في 
مع درجة موافقة متوسطة تلها في المرتبة   (79.3%)واهمية نسبية  (7.93)بمتوسط حسابي 
واهمية  (7.85)بمتوسط حسابي  (41)   رقم موازنة األنشطة المقترحة  تتالءمالخامسة الفقرة   

تساهم جهات أخرى سواء  مع درجة موافقة متوسطة واخيرا جاءت الفقرة    (78.5%)نسبية 
  (61.5%)واهمية نسبية  (6.15)  في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي كانت مالية أو عينية 

 .مع درجة موافقة متوسطة  ايضا 
اهمية  بوجودوالتي اقرت  (1،2،4،5،9وهذا بدوره انسجم مع دراسة الحالة رقم ) 
د أصناف النفقات الرئيسية و التكلفة التقديريةو تحديد نفقات بناء القدرات للكادر التعليمي لتحدي

 .باالضافة للموارد المادية للمشروع 
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والتي افادت بان أهم البنود  (1.1،1.2وكذلك تناسب مع اراء المجموعة البؤرية رقم ) 
تطوير واد التدريبية و مالالكادر و بناء هي المتعلقة بالنفقات الرئيسية و التي يجب تحديدها 

 المناهج.
 تؤثر  ى االقتصاديةالميزانية والجدو  أننتائج التحليل في الجدول السابق  تعزو الباحثةو 
المعايير في على ضرورة تطوير نظام  ل ذلكيدل و ،فوق المتوسطة بدرجة فاعلية المعاييرعلى 

لسهولة التقييم للمشاريع حيث يعتبر وضع التفاصيل للنفقات المالية هذا المحور من خالل 
على  المؤسسةمدى قدرة  في أساسياً  تكلفة التقديرية عنصراً التحليل المالي للنفقات الرئيسة وال

وينعكي ذلك على مدى  قدرة المؤسسة  ،وتحديد أوجه النفقات بكافة أنواعها ،صياغة المشروع
في الحصول على التمويل الالزم من الجهات الممولة للمشاريع، باإلضافة الى ذلك ضرورة 

 هيزات والمواد الالزمة والضروريةتحديد النفقات بشكل تفصيلي لتشمل جميع التسهيالت والتج
الصحيحة بما  التقديراتسب والنفقات اإلدارية من خالل تحليل مالي يستند الى الواقعية وح

 يتناسب مع احتياجات المشروع واجراء الدراسة المعمقة الحتياجات المشروع وانشطته المختلفة.
( التي Xia, Chan, Zuo, & Molenaar, 2013و قد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )

التي للموافقة خلصت الى أن الموازنة و تحديد النفقات للسلع المنتجة اعتبر من أهم المعايير 
 على اختيار مقترح المشروع و خصوصا في المشاريع الكبيرة.

 
 :  نتائج تحليل ابعاد فاعلية المعايير الفنية ومقياس فاعلية المعايير الفنية:سادساا 

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ألبعاد فاعلية المعايير  :(5.7جدول )
 الفنية 

 المعايير الفنية محاور فاعلية
مجموع 
 االستجابة

متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  الترتيب النسبي

 القبول
 عالي 1 %81.9 77. 8.19 221.23 محور تصميم المشروع 

 عالي 2 %80.1 80. 8.01 216.33 محور المالءمة 
محاااااااااااااور الشاااااااااااااراكة والقااااااااااااادرات 

 متوسط 3 %78.0 1.09 7.80 210.56 المؤسساتية  

محور االثر واالستدامة المتوقعاة 
 متوسط 5 %72.2 1.08 7.22 194.86 للمشروع

محااااااااااااور الميزانيااااااااااااة والجاااااااااااادوى 
 متوسط 4 %77.2 89. 7.72 208.56 المتوقعة للمشروع 

 متوسط  %77.9 83. 7.79 210.31 المتوسط العام للمحور
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( نتائج تحليل ابعاد فاعلية المعايير الفنية وتشمل بعد 5.7يتضمن الجدول السابق رقم )
تصميم المشروع والمالءمة والشراكة والقدرات المؤسساتية واالثر واالستدامة المتوقعة للمشروع 
ومحور الميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد فاعلية المعايير 

حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة  وهو مما يعني انه  (7.79)الفنية 
، حيث جاء بعد تصميم المشروع في نظره المبحوثين وجههاشارة الى فاعلية المعايير الفنية من 

مع درجة موافقة عالية يليه  (81.9%)واهمية نسبية   (8.19)المرتبة االولى بمتوسط حسابي 
مع درجة   (80.1%)واهمية نسبية  (8.01)حسابي  توسطبمفي المرتبة الثانية بعد المالءمة 

بعد الشراكة والقدرات المؤسساتية  بمتوسط   ومن ثم جاءت في المرتبة الثالثة ،موافقة عالية
ثم جاءت في المرتبة الرابعة   ،مع درجة موافقة متوسطة  (87%)واهمية نسبية  (7.8)حسابي 
(  مع %77.2( واهمية نسبية )7.72بمتوسط حسابي ) يزانية والجدوى المتوقعة للمشروعبعد الم

واخيرًا جاء بعد االثر واالستدامة المتوقعة للمشروع في المرتبة الخامسة  ،درجة موافقة متوسطة
 مع درجة موافقة متوسطة .   (72.2%)نسبية  واهمية (7.22)بمتوسط حسابي 

من خالل الجدول السابق يتضح ارتفاع فعالية المعايير الفنية في التقييم من خالل  
الى  أهمية هذا المحور من حيث أن اعداد دراسة  راي الباحثةويرجع ذلك في  تصميم المشروع

وتحديد حليل البيئة الداخلية والخارجية حقيقية للواقع ومن ثم تحليل أصحاب العالقة وت
والتي تعتبر عناصر اساسية في التخطيط اف وحاجات الفئة المستهدفة االهدالمخرجات و 

للمشروع وبالتالي اعداد  مصفوفة االطار المنطقي والذي يشمل مدخالت المشروع وأهدافه على 
، اعلية واالثر واالستدامة للمشروعالمستوى القصير والبعيد من خالله يتم تحديد الكفاءة والف

، كما  ييم، والفرص والتهديدات المتوقعةونظام المتابعة والتقداء باإلضافة لوضع معايير األ
اءة وفاعلية من خالل وقدرتها على إدارة المشروع بكف ضمن تصميم المشروع  رؤية المؤسسةيت

أنشطة المشروع األنية والمستقبلية حيث يتوقف نجاح المشروع على عملية  الوعي بجميع
 .التصميم في البداية

للمشروع ويعزى ذلك الى  المالءمةويتضح أيضًا ارتفاع قدرة المعايير الفنية في تحسين 
ئيي المستفيد من والتي تعتبر العنصر الر  المستهدفةمدى مالءمة المشروع الحتياجات الفئة 

الفئة المستهدفة في االندماج بالبرامج  المشروع من خالل تحديد قدرات واستعدادات وميول
من التعليم والتدريب وانعكاي ذلك على زيادة نسبة التشغيل  المرجوةحقيق األهداف المقترحة وت

بين صفوف الخريجين واندماجهم في سوق العمل ويعتبر ذلك الهدف الرئيي من المشاريع 
الممولة من االتحاد األوروبي وغيرها من المؤسسات المانحة، كما ال بد من اإلشارة الى ان 
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االستراتيجية الوطنية ويتناغم معها باعتبارهم االطار المرجعي لتطوير  يراعي المشروع الخطة
االخذ بعين االعتبار ضرورة  تطوير أنظمة ومعايير وطنية ليم والتدريب التقني والمهني مع التع

لتكون مرجعية لجميع المؤسسات ونشر تلك المساهمات على المستوى الوطني والمؤسساتي 
عليم والتدريب التقني مرجع لجميع األطراف ذات العالقة بالت لتكونة واعداد معايير مهنية وطني

المتوقعة في المشروع  االثر واالستدامةانخفاض تأثر فعالية المعايير نسبيا في  وايضاً والمهني. 
بسبب ضعف بنية وهيكلية المؤسسات التعليمية المزودة للتعليم والتدريب التقني والمهني نتيجة 

طويلة لهذا النوع من التعليم ونظرة المجتمع الدونية للمجال المهني في المجتمع اإلهمال لفترات 
 باإلضافة لعدم إعطاء االهتمام للتعليم والتدريب التقني والمهني من قبل السلطة ،الفلسطيني

هذا المجال، وعالوة على ذلك  الفلسطينية في الفترات السابقة وضعف التمويل المقدم لتطوير
صادي المتردي في مناطق السلطة الفلسطينية خصوصًا قطاع غزة الذي يعاني من الوضع االقت
لذا من الصعب التنبؤ  ،وزيادة نسبة البطالة بين الخرجين من فئة الشباب والفقرالحصار 

باستدامة المشروع سواء في الجانب المالي او توفير فرص عمل للخريجين وانتقال األثر على 
تي تعاني من ظروف صعبة وبالتالي ضعف األثر على التنمية المؤسسات التشغيلية وال

االقتصادية سواء على المستوى المحلي او التنموي مع االخذ بعين االعتبار إمكانية تحسين 
دراسات سوق العمل وتحديد احتياجاته من العمالة الماهرة والمدربة  على فرص التشغيل بناءً 

ت الموكلة اليها باقتدار وفاعلية كما يمكن توقع انتقال االثر  والقادرة على القيام بالمهام والكفايا
اعداد الكادر الوظيفي ونقل الخبرات من خالل  التشبيك  خاللعلى المستوى المؤسساتي من 

 والمشاركة المؤسساتية من قبل الجهات المعنية.  
على تؤثر  االقتصاديةالجدوى الميزانية و نتائج التحليل في الجدول السابق تعزو الباحثة 

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضرورة وضع المتوسطةبدرجة فوق فاعلية المعايير 
التفاصيل لهذ المحور بسبب افتقاره لعملية التحليل المالي للمشروع ووضع الميزانيات التقديرية 

ت والتسهيالت التعليمية والتكلفة الكلية بحيث تشمل النفقات الرئيسة والتقديرية ونفقات التجهيزا
توجد فروق واضحة في واعداد الكادر الوظيفي بما يتالءم وطبيعة المشروع، باإلضافة لذلك 

 ويرجع أحياناً  ،بالقدرة على اعداد الموازنات الماليةلمؤسسات الشريكة في المشروع االخبرات بين 
توفير كادر اداري مالي  نقص في لنظام مالي واضح ومحدد او  المؤسساتالى افتقار بعض 

 .إلعداد الميزانية والتكلفة التقديرية
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 :لتعليم والتدريب التقني والمهني:  نتائج تحليل تطوير اسابعاا 
يوضح التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من كل  :(5.8جدول )

 ني  فقرات بعد تطوير التعليم والتدريب التقني والمه

 الرقم
تطوير التعليم والتدريب التقني   محور

 والمهني
مجموع 

 االستجابة
متوسط 
 االجابة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  الترتيب
 القبول

يعزز المشروع قدرات المؤسسة  45
 عالي 1 %82.2 1.15 8.22 222 التعليمية/التدريبية

 عالي 3 %81.9 96. 8.19 221 يحسن المشروع مخرجات التعليم والتدريب 46
 عالي 4 %81.5 1.13 8.15 220 يقدم المشروع تدريب ذو جودة ونوعية عالية 47
يتيح المشروع فرصة اندماج الطلبة في سوق  48

 متوسط 6 %80.4 1.16 8.04 217 العمل

يطور المشروع مناهج تعليمية حسب  49
 متوسط 2 %82.2 97. 8.22 222 متطلبات سوق العمل

 متوسط 5 %80.7 87. 8.07 218 يوفر المشروع بيئة تعليمية محفزة على التعلم 50
يقدم المشروع خدمات التوجيه واإلرشاد  51

 متوسط 11 %72.2 1.40 7.22 195 المهني والوظيفي

ينمي المشروع قدرات الطلبة الفنية والمعرفية  52
 متوسط 7 %79.6 1.02 7.96 215 واالتجاهية

المشروع المتطلبات االنية والمستقبلية يلبي  53
 متوسط 9 %78.9 1.45 7.89 213 لسوق العمل

يوفر المشروع نظام تعليمي مرن و ذو قدرة  54
 متوسط 8 %79.6 1.02 7.96 215 تنافسية

يوفر المشروع الدعم والمساندة الفنية  55
 متوسط 10 %78.1 1.18 7.81 211 واالدارية

 متوسط  %79.8 84. 7.98 215.36 والتدريب التقني والمهنيتطوير التعليم 

 
تحليل بعد تطوير التعليم والتدريب التقني  نتائج( 5.8)  يتضمن الجدول السابق رقم

كما جاء  ( 55- 45)اسئلة تمثلت في االسئلة من  (11)والذي كانت عدد االسئلة التي تقيسه 
مما يعني انه  (7.98)، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد (4في اداة الدراسة ملحق رقم )

حقق مستوى موافقة لدى مجتمع الدراسة بدرجة متوسطة وهو اشارة الى اهمية تطوير التعليم 
يعزز المشروع قدرات المؤسسة  من وجهه نظرهم حيث جاءت الفقرة     والتدريب التقني والمهني

يطور المشروع مناهج تعليمية حسب متطلبات سوق والفقرة     (45)  رقم التعليمية/التدريبية 
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واهمية نسبية  (8.22)في المرتبة االولى والثانية بمتوسط حسابي (49)   رقم  العمل
يحسن المشروع مخرجات التعليم مع درجة موافقة عالية تلها في المرتبة الثالثة    (%82.2)
مع درجة موافقة   (81.9%)واهمية نسبية  (8.19)بمتوسط حسابي  (46) الفقرة رقم والتدريب 

  يقدم المشروع تدريب ذو جودة ونوعية عالية عالية ومن ثم جاءت في المرتبة الرابعة الفقرة   
مع درجة موافقة عالية تلها في   (81.5%)واهمية نسبية  (8.15) حسابيبمتوسط  (47)رقم 

بمتوسط  (50)   رقم عليمية محفزة على التعلم يوفر المشروع بيئة تالمرتبة الخامسة الفقرة   
يقدم  مع درجة موافقة عالية واخيرا جاءت الفقرة    (80.7%)واهمية نسبية  (8.07)حسابي 

  في المرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي المشروع خدمات التوجيه واإلرشاد المهني والوظيفي 
 .وسطة  ايضا مع درجة موافقة مت  (72.2%)واهمية نسبية  (7.22)
والتي اقرت بوجود قدرة ( 3،5،6،8،9،10وهذا بدوره انسجم مع دراسة الحالة رقم ) 

لفعالية المعايير الفنية بالتأثير ايجابيا في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني  ليعزز قدرات 
 .بناء المؤسسات التدريبية و يطور المناهج

والتي افادت بان المشروع يعزز ( 1.2مع اراء المجموعة البؤرية رقم ) تناسبوكذلك  
قدرات المؤسسة التعليمة/ التدريبية و يؤدي لتطوير المناهج و يحسن من مخرجات التعليم و 

 .التدريب
تطوير التعليم و ارتفاع ألهمية نتائج التحليل في الجدول السابق  و تعزو الباحثة

، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على مدى  قدرة المشروع على التدريب التقني و المهني
تطوير النظام في التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل  عملية  تحديد مدخالت المشروع 
والعمليات الفاعلة ومن ثم الحصول على المخرجات التي تحقق األهداف العامة للمشروع، لذلك 

:  تعزيز قدرات المؤسسة التعليمية او التدريبية المعايير مثل بعضجاءت النتائج مرتفعة في 
بسبب  توافر الفرصة في  تحسين قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتي تعتبر العمود 
الفقري في  إدارة المؤسسة  وتقديم تعليم وتدريب نوعي وبجودة عالية تتناسب واحتياجات سوق 

ل بين الخريجين من البرامج المستهدفة من المشروع باإلضافة العمل بهدف تحسين فرص التشغي
لذلك  توفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة من خالل توفير الدعم والتدريب والتسهيالت الالزمة 
والضرورية مع تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد النفسي والمهني لتعزيز وتحفيز الفئة المستهدفة  

طاقة ممكنة، كما يتطلب بناء شراكات مع  المؤسسات التشغيلية   لالستفادة من المشروع بأقصى
ومجلي التشغيل الفلسطيني والنقابات واالتحادات  والغرف التجارية بغية تحسين نوعية التعليم 

قبل المؤسسات المجتمعية الشريكة باإلضافة الى  التوجيهات  منمن خالل تقديم التسهيالت 
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في تطوير التعليم والتدريب التفني والمهني بكافة مستوياته  والتنسيق التي يكون لها األثر
 وانواعه.

( التي أكدت عدم وجود فروق 2016و قد تعارضت هذه الدراسة مع دراسة )الشبول،
أن هذه ذات داللة احصائية تعزى للخبرة االدارية و المساندة الفنية للمؤسسة التعليمة، بحيث 

 بدرجة عالية. االبعاد تعزى الى النوع االجتماعي
  

 :دراسةتحليل نتائج اختبار فرضيات ال
قبل البدء في اختبار الفرضيات قامت الباحثة بالتأكد بعدم وجود ارتباطات عالية بين 

قامت الباحثة بفحص معامل تضخم التباين    "Multicollinearity"المتغيرات المستقلة  
Variance "Inflation Factor-VIF التباين المسموح فيه  واختبار"Tolerance"  لكل متغير

 (VIF)( الى انه اذا كان معامل التضخم 5.9من المتغيرات المستقلة ، ويشير جدول رقم )
فإنه يمكن القول بان  (0.05)وكانت قيمة التباين المسموح فيه اقل من  (10)للمتغير يتجاوز 

االخرى وبالتالي سوف يؤدي لحدوث مشكلة  هذا المتغير له ارتباط عالي مع المتغيرات المستقلة
 "Multicollinearity"في تحليل االنحدار ، وقد تم االعتماد على هذه القاعدة الختبار االرتباط 

والذي يحتوي على المتغيرات  (5.9يتضح في الجدول رقم )بين المتغيرات المستقلة ، وكما 
لكل متغير  "Tolerance"ين المسموح فيه والتبا (VIF)المستقلة وقيمة معامل التضخم التباين 

وتتراوح ما بين  (10)لكل المتغيرات لم تتجاوز  (VIF)من المتغيرات المستقلة ، نالحظ ان قيمة 
لكل متغير من  "Tolerance"كما نالحظ بان التباين المسموح فيه  (3.76 - 8.44)

وبذلك يمكن القول (  0.27 - 0.14) وتتراوح ما بين  (0.05)المتغيرات المستقلة اكبر من 
ومن اجل التحقق من افتراض التوزيع ،  بانه ال يوجد ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة

 للبيانات فقد تم االستناد لحساب قيمة معامل االلتواء  Normal Distributionالطبيعي 
Skewness ( فان قيمة معامل االلتواء5.8 للمتغيرات كما يوضح الجدول رقم ) Skewness 

لذلك يمكن القول انه ال يوجد مشكلة حقيقية تتعلق  (2,2-)لكل المتغيرات تقع ضمن القيمة 
 بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة .
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 التباين المسموح به و معامل تقييم التباين  و معامل االلتواء للمتغيرات المستقلة   :(5.9جدول )
 المتغير

Variable 
 به التباين المسموح
Tolerance 

 معامل تقييم التباين
(VIF) 

 معامل االلتواء
Skewness 

 0.02 7.14 0.14 محور تصميم المشروع 
 0.32- 5.56 0.18 محور المالءمة

محور الشراكة والقدرات 
 المؤسساتية  

0.27 3.76 -0.39 

محور االثر واالستدامة المتوقعة 
 للمشروع

0.24 4.19 -0.13 

محور الميزانية والجدوى المتوقعة 
 للمشروع 

0.12 8.44 0.13 
 

وسيتم التأكد من صالحية النموذج لكل فرضية على حده كما هو مبين في الجدول رقم 
( مستقل )فاعلية المعايير الفنيةفي كل مرة على قدرة أبعاد المتغير ال   F( حيث تدل قيمة 5.9)

التابع ) تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني( وبمستوى داللة  المتغيرعلى تفسير التباين في 
وعليه فإننا نستدل من ذلك على صالحية  (α ≤ 0.05)أقل من مستوى الداللة المعتمدة 
 النموذج الختبار فرضيات الدراسة .

 تحليل التباين لنموذج االنحدار البسيط لكل متغير من المتغيرات المستقلة: (5.10جدول )

 المتغير
Variable 

مصدر 
 التباين

 مجموع المربعات
Sum of Squares 

 معامل التحديد
R Square 

قيمة 
 االختبار

F 

معنوية 
 االختبار
Sig 

محور تصميم 
 المشروع

 10.327 االنحدار
0.551 32.90 ** 0.000 

 7.848 الخطأ

 محور المالءمة
 7.554 االنحدار

0.416 17.782** 0.000 
 10.621 الخطأ

محور الشراكة 
والقدرات 
 المؤسساتية

 6.894 االنحدار
0.379 15.276** 0.000 

 11.281 الخطأ

محور االثر 
واالستدامة 
المتوقعة 
 للمشروع

 12.821 االنحدار
0.705 59.872** 0.000 

 5.354 الخطأ
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 المتغير
Variable 

مصدر 
 التباين

 مجموع المربعات
Sum of Squares 

 معامل التحديد
R Square 

قيمة 
 االختبار

F 

معنوية 
 االختبار
Sig 

محور الميزانية 
والجدوى 
المتوقعة 
 للمشروع

 12.715 االنحدار
0.7 58.824** 0.000 

 5.460 الخطأ

محور فاعلية 
 المعايير الفنية

 12.312 االنحدار
0.677 52.496 0.000 

 5.863 الخطأ
 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 

االنحدار البسيط ( يتبين من تحليل التباين للنماذج 5.10من خالل الجدول السابق رقم )
 ( ان جميع النماذج ذاتالمتغيرات المستقلةلكل متغير من متغيرات فاعلية المعايير الفنية )

 .فاعلية لالختبار فرضيات الدراسة
نموذج االنحدار البسيط لكل متغير من المتغيرات المستقلة وتاثيره علي المتغير  :(5.11جدول )

 التابع

 المتغير
Variable 

ثابت 
 النموذج

B 

 الخطأ المعياري
Std. Error 

 ميل خط االنحدار
Beta 

 قيمة االختبار
T 

معنوية 
 االختبار
Sig 

 0.000 **5.735 0.754 0.142 0.816 محور تصميم المشروع 

 0.000 **4.217 0.645 0.161 0.678 محور المالءمة

محور الشراكة والقدرات 
 0.001 **3.909 0.616 0.121 0.474 المؤسساتية  

محور االثر واالستدامة 
 0.000 **7.738 0.84 0.084 0.652 المتوقعة للمشروع

محور الميزانية والجدوى 
 0.000 **7.360 0.836 0.103 0.789 المتوقعة للمشروع 

 0.000 **7.245 0.823 0.115 0.381 فاعلية المعايير الفنية

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
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 اختبار فرضيات الدراسة
 ( نالحظ االتي :5.11خالل الجدول السابق رقم )

التعليم والتدريب فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االوروبي في تطوير  تؤثر: ال الفرضية الرئيسية
 .التقني والمهني

( نجد ان المتغير 5.11من خالل الجدول السابق رقم ) الرئيسيةلإلجابة على الفرضية 
المستقل فاعلية المعايير الفنية يؤثر بشكل ايجابي في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني 

أي انه عندما يتغير باالتجاه االيجابي فاعلية المعايير الفنية بمقدار واحد نقطة  (82%)بمقدار 
نقطة ، وهذا كان جليا من خالل  (0.82)التقني والمهني بمقدار  تتغير تطوير التعليم والتدريب

وهي دالة احصائيا مما  (α = 0.000 ≤ 0.05)ودرجة معنوية  (T=7.245)قيمة االختبار 
يقضي برفض الفرضية العدمية والتي تنص ال تؤثر فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االوروبي في 

 مهني.تطوير التعليم والتدريب التقني وال
 : ال يؤثر تصميم المشروع على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.االولى الفرعيةالفرضية 

(  نجد ان 5.11االولى ومن خالل الجدول السابق رقم) الفرعيةالفرضية  علىلإلجابة 
المشروع يؤثر بشكل ايجابي على تطوير التعليم والتدريب التقني  تصميمالمتغير المستقل 
أي انه عندما يتغير باالتجاه االيجابي تصميم المشروع بمقدار واحد  (75%)والمهني بمقدار 

نقطة  ، وهذا كان جليا من  (0.75)نقطة تتغير تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بمقدار 
وهي دالة احصائيا  (α = 0.000 ≤ 0.05)ودرجة معنوية  (T=5.735)خالل قيمة االختبار 

مما يقضي برفض الفرضية العدمية والتي تنص ال يؤثر تصميم المشروع على تطوير التعليم 
 والتدريب التقني والمهني.
 : ال تؤثر المالءمة على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.الفرضية الفرعية الثانية

(  نجد ان 5.11الثانية ومن خالل الجدول السابق رقم) الفرعيةلإلجابة على الفرضية 
بشكل ايجابي في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بمقدار  المالءمةتؤثرالمتغير المستقل 

باالتجاه االيجابي المالءمةبمقدار واحد نقطة تتغير تطوير التعليم  يتغيرأي انه عندما  (%65)
نقطة ، وهذا كان جليا من خالل قيمة االختبار  (0.65)لتدريب التقني والمهني بمقدار وا

(T=4.217)  معنوية ودرجة(α = 0.00 ≤ 0.05)  وهي دالة احصائيا مما يقضي برفض
 ال تؤثر المالءمةعلى تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني. الفرضية العدمية والتي تنص

: ال تؤثر الشراكة والقدرات المؤسساتية على تطوير التعليم والتدريب لثةالفرضية الفرعية الثا
 التقني والمهني.
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(  نجد ان 5.11لإلجابة على الفرضية الفرعية الثالثة ومن خالل الجدول السابق رقم)
المؤسساتية يؤثر بشكل ايجابي في تطوير التعليم والتدريب  والقدراتالمتغير المستقل الشراكة 
أي انه عندما يتغير مفهوم الشراكة والقدرات المؤسساتية باالتجاه  (62%)التقني والمهني بمقدار 

نقطة  (0.62)االيجابي بمقدار واحد نقطة تتغير تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بمقدار 
 ≥ α = 0.001)ودرجة معنوية   (T=3.909)ل قيمة االختبار ، وهذا كان جليا من خال

مما يقضي برفض الفرضية العدمية والتي تنص ال تؤثر الشراكة  احصائياوهي دالة  (0.05
 والقدرات المؤسساتية على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.

وقعة للمشروع على تطوير التعليم : ال يوجد تأثير  لألثر واالستدامة المتفرعية الرابعةالفرضية ال
 والتدريب التقني والمهني.

(  نجد ان 5.11لإلجابة على الفرضية الفرعية الرابعة ومن خالل الجدول السابق رقم)
المتغير المستقل األثر واالستدامة المتوقعة للمشروع يؤثر بشكل ايجابي على تطوير التعليم 

أي انه عندما يتغير باالتجاه االيجابي األثر  (84%)والتدريب التقني والمهني بمقدار 
واالستدامة المتوقعة للمشروع بمقدار واحد نقطة تتغير تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني 

 α)ودرجة معنوية  (T=7.738)نقطة، وهذا كان جليا من خالل قيمة االختبار  (0.84)بمقدار 
: ال برفض الفرضية العدمية والتي تنص وهي دالة احصائيا مما يقضي (0.05 ≥ 0.000 =

 واالستدامة المتوقعة للمشروع على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني. لألثريوجد تأثير  
: ال يوجد تأثير للميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع على تطوير الفرضية الفرعية الخامسة

 التعليم والتدريب التقني والمهني.
(  نجد ان 5.11الخامسة ومن خالل الجدول السابق رقم) الفرعيةفرضية لإلجابة على ال

لمتغير المستقل الميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع يؤثر بشكل ايجابي على تطوير التعليم 
أي انه عندما يتغير باالتجاه االيجابي الميزانية  (836%)والتدريب التقني والمهني بمقدار 

بمقدار واحد نقطة تتغير تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني  للمشروعوالجدوى المتوقعة 
ودرجة معنوية  (T=7.360)نقطة، وهذا كان جليا من خالل قيمة االختبار  (0.836)بمقدار 

(α = 0.000 ≤ 0.05)  : وهي دالة احصائيا مما يقضي برفض الفرضية العدمية والتي تنص
 وى المتوقعة للمشروع على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.ال يوجد تأثير للميزانية والجد

 (Stepwise Multiple Regression)عند اجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
حدا في المساهمة في معادلة خط االنحدار التي تمثل اثر  علىلتحديد أهمية كل متغير مستقل 

وبي  )تصميم المشروع ،المالءمة، الشراكة والقدرات فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االور 
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للمشروع تأثير للميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع( في  المتوقعةالمؤسساتية، األثر واالستدامة 
تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني ، نجد انه نتج لدينا نموذجي انحدار  كلها معنوية وقادرة 

)تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني( ، وكان النموذج الثاني و على تفسير المتغير التابع 
الذي يحتوي على المتغيرات ) األثر واالستدامة المتوقعة للمشروع تأثير للميزانية والجدوى 
المتوقعة للمشروع ( هو النموذج االكثر اهمية رغم ان لنموذج الناتج من تحليل التباين المتعدد 

(Multiple Regression)( 5.12ما يتضح من الجدول االتي رقم  )،هو نموذج اشمل ، ك
 الذي يبين ذلك .

نموذج االنحدار البسيط لكل متغير من المتغيرات المستقلة وتاثيره على المتغير  :(5.12جدول )
 التابع

 النموذج
Model مصدر التباين 

 مجموع المربعات
Sum of 
Squares 

معامل 
 التحديد

R 
Square 

 االختبارقيمة 
F 

معنوية 
 االختبار
Sig 

 النموذج االول .1
متغير واحد هو االثر 
واالستدامة المتوقعة من 

 المشروع 

 12.821 االنحدار
0.704 59.872** 0.000 

 0.214 الخطأ

النموذج الثاني متغيران هما  .2
األثر واالستدامة المتوقعة 
للمشروع  و تأثير للميزانية 

 للمشروعوالجدوى المتوقعة 

 7.217 االنحدار
0.795 46.288** 0.000 

 0.156 الخطأ

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
( يتبين من تحليل التباين للنماذج االنحدار المتعدد 5.12من خالل الجدول السابق رقم )

هذه النماذج دالة احصائيا أي انها قادرة على تفسير وهما نموذجان  كما هو مبين وقد كانت 
التغيرات في المتغير التابع )تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني( وهي ذات فاعلية لالختبار 

 فرضيات الدراسة .
وقد كان ترتيب دخول المتغيرات على نماذج االنحدار ضمن اهمية كل متغير من 

لتعليم ى قدرته على تفسير التغير في المتغير التابع )تطوير االمتغيرات المستقلة الخمسة وعل
، وكان عند دخول أي متغير جديد يتم تقوية النموذج ويؤثر بشكل دال والتدريب التقني والمهني(

احصائيا في تفسير التغير في المتغير التابع )تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني( والجدول 
 :ن ذلك( االتي  يبي5.13رقم )
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نماذج االنحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة وكيفية دخولها على النموذج وتاثير كل  :(5.13جدول )
 متغير مستقل علي المتغير التابع

 النموذج
Model 

 المتغير الموجود
Variable enter 

ثابت 
 النموذج

B 

الخطأ 
 المعياري
Std. 
Error 

ميل خط 
 االنحدار
Beta 

قيمة 
 االختبار

T 

معنوية 
 االختبار
Sig 

 النموذج االول .1
 متغير مستقل

االثر واالستدامة المتوقعة 
 0.000 **7.74 0.84 0.08 0.65 من المشروع

النموذج الثاني  .2
متغيران 
 مستقالن

االثر واالستدامة المتوقعة 
 0.000 **3.32 0.48 0.11 0.37 من المشروع

تأثير للميزانية والجدوى 
 0.000 **3.22 0.47 0.14 0.44 المتوقعة للمشروع

 0.05،،، * دال احصائيا عند مستوى داللة   0.01** دال احصائيا عند مستوى داللة 
عايير الفنية نالحظ من الجدول السابق ان اقوى المتغيرات المستقلة التي تمثل فعالية الم

(  تأثيرا على المتغير التابع )تطوير واالستدامة المتوقعة من المشروع االثرلالتحاد االوروبي )
( كان متغير االثر واالستدامة المتوقعة من المشروع بحيث انه والمهنيالتعليم والتدريب التقني 

كان يمثل نموذج االنحدار البسيط رقم واحد وتدخل في نموذج االنحدار المتعدد الثاني  وكان 
ير التعليم والتدريب التقني والمهني( حيث بلغ التابع )تطو  المتغيرهو االكثر تفسيرا للتغير في 

للتغير الحادث في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني .بينما جاء في  (84%)في تفسيره 
من  (47%)المرتبة الثانية متغير تأثير للميزانية والجدوى المتوقعة للمشروع  ليفسر ما نسبته 

 والمهني وكانت كل المتغيرات الموجودة في النموذج التقني والتدريبالتغير في تطوير التعليم 
 .(0.05)المعنوية كانت اقل بكثير من  قيمةالثاني دالة احصائيا بحيث ان 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة:
التوصل اليها من خالل هذه الدراسة، و كذلك يتضمن هذا الفصل النتائج التي تم 

لمعايير الفنية لالتحاد التي تساعد في زيادة فاعلية اوصيات المقترحة في ضوء النتائج و الت
التقني في طوير التعليم و التدريب المهني و من أجل تحقيق األهداف المرجوة في ت االوروبي

 قطاع غزة 

 نتائج الدراسة
تصميم المشروع، المالءمة، )فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االوروبيوجود تأثير لكل أبعاد  .1

الشراكة والقدرات المؤسساتية، االثر واالستدامة المتوقعة للمشروع، الميزانية والجدوى 
االقتصادية للمشروع( على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزو الباحثة هذه 

الوروبي الى اهمية تطوير مجال التعليم والتدريب التقني النتيجة الى  ادراك االتحاد ا
 .والمهني

كان التأثير االكبر واالقوى في ابعاد فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االوروبي هما االثر  .2
واالستدامة المتوقعة للمشروع، والميزانية والجدوى االقتصادية للمشر وع  على تطوير التعليم 

 ني.والتدريب التقني والمه
األثر واالستدامة المتوقعة للمشروع  تؤثر بشكل قوي على تطوير التعليم و التدريب التقني و  .3

معايير االتحاد األوروبي تعتمد بشكل كبير على التأكد من أن المشاريع التي ، و أن المهني
 .تدعمها تعتمد على االستمرارية

 و التطوير الوظيفي فرص عملاألثر على الفئة المستفيدة من المشروع من ناحية توفير  .4
 يؤثر بشكل كبير في فاعلية معايير االتحاد األوروبي.

 و الرئيسية النفقات أصناف تحديد )  ناحية من للمشروع االقتصادية الجدوى و الميزانية .5
 المادية الموارد نفقات تحليلو  التعليمي للكادر القدرات بناء نفقات تحديد، التقديرية التكلفة

 االوروبي االتحاد معايير فاعلية على قوي بشكل تؤثر ( للمشروع

 االستراتيجية للخطة المشروع مالءمة،  العمل سوق احتياجات) ناحية من  المالءمة معيار .6

  التعليم من المستهدفة الفئة احتياجات، و المهني  و التقني التدريب و للتعليم الوطنية

 .االوروبي االتحاد معايير فاعلية على كبير بشكل تؤثر( التدريب



98 
 

هلة لدى ؤ توافر الكوادر البشرية الم)معيار الشراكة و القدرة المؤسساتية من ناحية  .7
تؤثر بشل كبير على (  توفر نظام مالي لدى المؤسسة التعليمية، المؤسسات التعليمية

 فاعلية معايير االتحاد االوروبي.

تحديد ،  المخرجات بدقة، بدقةتحديد مشكلة المشروع )معيار تصميم المشروع من ناحية  .8
و  توفر مصفوفة االطار المنطقيع ، ناحية تحديد مشكلة المشرو ،  الهدف العام بدقة

تؤثر بشكل كبير على فاعلية معايير االتحاد  ( مراعاة البيئة الداخلية و الخارجية
 االوروبي.

ة  المستفيدة من التمويل المعايير الفنية لتقييم المشاريع  تلعب دورا مهما طبقا لنوع  المؤسس .9
 سواء كانت قطاع حكومي/ قطاع أهلي . 

 

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الدراسة بما يلي :

زيادة التفاصيل للمحاور الخاصة بمعايير االتحاد األوروبي لتقييم المشاريع بطريقة اكثر دقة  .1
 حيث يؤثر ذلك على  نظام التقييم  نظرًا الفتقار  المحاور للعناصر التفصيلية المراد تقييمها 

  زيادة الوزن النسبي لمحور تصميم المشروع باعتباره الركيزة األساسية في تخطيط واعداد .2
، و  التعليم ولتدريب التقني والمهني المشروع  واثر ذلك على  مخرجات المشروع  وتطوير

الوزن النسبي  لتوقع االستدامة المالية للمؤسسة بعد انتهاء التمويل من الجهة  زيادةكذلك 
المانحة باعتباره عاماًل اساسيًا في  استمرارية المشروع  واستدامته من قبل المؤسسات 

 .في المشروع الشريكة

و التعميم على المستوى التركيز على مالءمة المشروع ليساهم أكثر في تعزيز النشر  .3
تناغم  التركيز على معيار الشراكة و القدرات المؤسساتية فيما يخص ، و كذلك المؤسساتي

 .المشروع مع العوامل االجتماعية و الثقافية للمجتمع

وى االقتصادية للمشروع يحدد نسبة مساهمة الجهات لمعيار الموازنة و الجد تفصيل البنود  .4
 األخرى سواء أكانت المساهمة عينية أو مالية.

خدمات التوجيه و االرشاد المهني و الوظيفي لتكون من ضمن المعايير في التركيز على  .5
الجانب النفسي او التقييم نطرا ألهمية هذه الخدمات في توجيه الفئة المستهدفة وارشادهم من 

 .رشاد المهنياال
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متابعة االستدامة المالية للمؤسسة التعليمية بعد انتهاء التمويل من الجهة المانحة و منحه  .6
زيادة التركيز على المساهمة و  والوظيفي أولوية في فعالية المعايير الفنية لالتحاد األوروبي

 .المالية  او العينية المتوقعة من جهات أخرى أثناء التنفيذ

 .دمج االشخاص ذوي االعاقة في المشاريع مع مراعاة نوع المشروع.التركيز على  .7

 

 بحوث و دراسات مستقبلية مقترحة:
 توصي الباحثة بالقيام بدراسات ذات صلة بالدراسة الحالية مثل:

 دور معايير مقترحات المشاريع في تحقيق ميزة تنافسية بين المؤسسات التعليمية 
  االستدامة المالية للمؤسسات التعليميةدور معايير مقترحات المشاريع في 
 .تاثير نوع المؤسسة في كفاءة تقييم المشاريع 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 المراجع العربية

الكنائي تقييم مشروع اغاثة الالجئين الفلسطينيين بواسطة مجلي اتحاد (: م2009) أبو أحمد 
 فلسطين.، غزة ،)رسالة ماجستير غير منشورة( العالمي

اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي في األردن نحو االلتحاق (: م2014، سوسن )بدر خان
، مجلة الجامعة اإلسالمية، غزة،  بمجاالت التعليم المهني بعد نهاية مرحلة التعليم االساسي

12(2.) 

رسالة ماجستير ( تقييم المشروعات األسي العلمية والتطبيقات العلمية(. م2011البنا، محمد .) 
 ، جامعة الملك عبد العزيز.غير منشورة(

ماري  16أجفند معايير ترشيح المشروع. تاريخ االطالع:  -برنامج الخليج العربي للتنمية
 )www.agfund.org)م ، الموقع 2017

م ، 2017ابريل  30التعليم المهني في فلسطين. تاريخ االطالع:  -التعليم المهني في فلسطين
 (pal.org/ar-www.tvet)الموقع 

عداد مدربي التدريب المهني ، المركز العربي للتدريب المهني (: م2001جابر، سميح) تدريب وا 
عداد المدربين  القاهرة. ،وا 

 ، دار دجلة للنشر والتوزيع، العراق. التعليم التقني وبناء مهارات العمل(: م2013جربو، داخل )
 لبيانات والتحليل النشر مشروع .( 2009) .معهد ماي، -الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 -اهلل رام .الفلسطيني العمل سوق في المهني والتعليم التدريب خريجي ظروف .التعداد
 فلسطين

في مالقاة التحدي/التدريب المهني الوضع الحالي و الرؤى (. م1997حشوة، مازن و اخرون.)
 ، طاقم الخبراء في التدريب المهني، وزارة العمل، رام اهلل ، فلسطين.المستقبلية

مجلة ،  واقع التعليم المهني والتقني ومشكالته في الوطن العربي .(م2012حلبي، شادي) 
 .(6)28، ،فلسطيني المفتوحةدالقجامعة 

رسالة )، تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة (. م2010حماد، رشاد .)
 ، غزة، فلسطين.، األزهر غير متنشورة( ماجستير

http://www.agfund.org/
http://www.tvet-pal.org/ar
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، المكتبة العربية السعودية، اتجاهات الشباب السعودي نحو التعليم الفني(: م2012حماد، وليد)
 .الرياض، 1ط

العوامل المؤثرة في اتجاهات طلبة الصف  .(م2013الخاروف ، أمل و الدهامشة، جمان )
، ،األردنمجلة دراسات في العلوم التربوية، العاشر نحو التعليم المهني في مدينة عمان

2(40) . 
دور التعليم والتدريب المهني في تلبية احتياجات سوق العمل من (: م2014محمد )الدوماني، 
 (.97)25،  ، مصرمجلة كلية التربية،  العاملة المدربة في المجتمعالقوى 

معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني في (: م2006راضي، ميرفت )
 ، الجامعة اإلسالمية(رسالة ماجستير غير منشورة )،محافظات غزة وسبل التغلب عليها

 بغزة، فلسطين.
تطوير التعليم المهني في مصر : رؤية مقترحة في ضوء خبارت (: م2013رفاعي، عقيل )
 .(85)20، ، مصرمستقبل التربية العربية،  بعض الدول

واقع تقييم المشاريع النسوية التي تنفذها المؤسسات غير الحكومية (.م2013أبو رمضان، ليلى.)
، الجامعة (رةغير منشو  رسالة ماجستير ).في قطاع غزة من وجهة نظر منسقي المشاريع

 بغزة، فلسطين االسالمية

تقييم عملية التدريب للعاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة من  .(م2007سعدية منصور)
 بغزة، فلسطين. ، الجامعة اإلسالمية(رسالة ماجستير غير منشورة )،وجهة نظر المتدربين

المهنية في تنمية مهارات المنتج الفني فاعلية برنامج مقترح للتدريبات  .(م2013سعيد ، وائل)
دراسات عربية في التربية وعلم ، لدى طالبات المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية

 (.2)26 السعودية، ،النفي
مكتبة المجتمع العربي للنشر ، التربية المهنية الفاعلة ومعلم الصف .(م2008أبو شعيرة، خالد)
 ، عمان .1والتوزيع، ط
التربية المهنية: بين الفكر التربوي اإلسالمية والفكر التربوي  .(م2006خالد )ابو شعيرة، 
 . دار جرير ،، األردن1، ط الحديث

واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في ( م2007الشويخ ، عاطف )
 بغزة، فلسطين ، الجامعة اإلسالمية(رسالة ماجستير غير منشورة)، محافظات غزة
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فاعلية برنامج مقترح الكتساب مهارات الرسم الصناعي لدى طلبة (: م2008صالحة، نبيل)
، جامعة ( رسالة ماجستير غير منشورة)، دبلوم تبريد وتكييف الهواء في كلية تدريب غزة

 ، فلسطين.األزهر، غزة

االداري أثر العوامل االستراتيجية في تحسين فاعلية تقييم األداء ( .م2009العبيدي، أمل. )
 .، األكاديمية العربية (رسالة ماجستير غير منشورة) . لمشاريع كلية االدارة و االقتصاد

دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشروع في (. م2016. )هشامعنبر،
،الجامعة االسالمية  (غير منشورةرسالة ماجستير  ) المؤسسات األهلية العاملة في قطاع

 بغزة، فلسطين

معايير التقييم المستخدمة من قبل مديري المداري الحكومية في  (م2012 ) بشارات، ،العيسى
 رسالة ماجستير غير منشورة() القدي لتقييم المعلمين من وجهة نظر المعلمين و المديرين

 ، فلسطين..جامعة بيرزيت، بيرزيت

المجتمع بمحافظات غزة في تنمية التعليم التقني من وجهة  دور كليات(: 2014فاري، أحمد )
 ، جامعة األزهر، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة)، نظر الخريجين وسبل تطويره

ضرورات تعليم الفلسطيني: تاريخ، واقع، و ال(. 1997ابو لغد، ابراهيم، وحماد، حسين.)
 بيرزيت، بيرزيت، فلسطين. ، جامعة، المؤتمر الدولي للدراسات الفلسطينيةالمستقبل

مخرجات التدريب المهني وسوق العمل في األقطار العربية،  .(م2001مصطفى، أحمد )
عداد المدربين، القاهرة  المركز العربي للتدريب المهني وا 

( : التعليم المهني ، المركز العربي للتدريب المهني، منظمة العمل م1993المصري ، منذر ) 
 العربي، القاهرة العربية، مكتب العمل
تطوير أداء مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل  .(م2015أبو معيلق، طلعت )

، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة). الفلسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة
 فلسطين .غزة، األقصى، 

من وجهة نظر مديري  تقييم مشروع المداري المجتمعية(. م2016منذر، قاسم، الشبول. )
 األردن ،، عمان المداري في األردن ومقترحات تطويره
معايير اختيار المشاريع: تاريخ  GIZ –الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

 )(www.giz.de 14/04/2017االطالع:

http://www.giz.de)/
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 17/06/2017معايير اختيار المشاريع : تاريخ االطالع:  BTC-الوكالة البلجيكية للتنمية
www.btcctb.org)) 

 التعليم المهني بمرحلة التعليم الثانوي في محافظة غزة دراسة تقويمية،(: م2005يوسف، جمال)
 ، فلسطين.، جامعة األزهر، غزة(رسالة ماجستير غير منشورة)
 

 المقابالت:

، مقابلة  -GIZحازم المشهراوي: مدير برنامج التعليم و التدريب المهني و التقني في قطاع غزة
 م2017مايو 15شخصية، 

التعليم و التدريب التقني و المهني في قطاع غزة ، مقابلة شخصية،  استشارينبيل صالحة: 
 2017ابريل  22
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لمالحقا



 المالحق
 كتاب تحكيم االستبيان :(1ملحق رقم )

 غزة -الجامعة االسالمية
 كليــــــة التجــــــــــــارة

  ادارة األعمــــــــالقسم 
 ماجستير ادارة األعمال



 السيد /ة الدكتور/ الفاضل/ة _________________________ حفظه/ا هللا

،السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ،،

 الموضوع: تحكيم استبانة

الفنياة لالتحااد األوروباي فاي معاايير فاعلية ال"تقوم الباحثة بإجراء دراسة ماجستير ميدانية بعنوان
دراسة حالاة بقطاع غزة تقييم مقترحات المشاريع الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني 

و ذلاك اساتكماال   ، مشروع دعم االتحاد االوروبي لتطوير التعليم والتدريب التقناي والمهناي فاي قطااع غازة
األعمااال. و بهاادف اعااداد و تطااوير االسااتبانة فقااد اسااتندت  لمتطلبااات الحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي ادارة

الباحثة في فقراتها على دراسة استطالعية للخبراء و العاملين في مؤسسات التعليم و التدريب المهني و التقني و 
المهني الى أدبيات الدراسة و اإلجراءات المتبعة في برنامج االتحاد األوروبي لتطوير التعليم و التدريب التقني و 

 اضافة الى الخبرة الشخصية للباحثة.
إن خبرتكم الطويلاة فاي هاذا المجاال و ثقاة الباحثاة بكام جعلتهاا تضاع اساتبانة الدراساة المرفقاة باين أياديكم 
للوقاوف علااى صااحة و صاادق فقراتهااا، و كااذلك ماادى صااالحياتها و مواءمتهااا. و تتطلااع الباحثااة الااى مالحظاااتكم 

ر كبير في إخراج االستبانة بشكل يتسم بالمنهجية العلمية و تحقيق األهاداف المرجاوة النيرة التي ستكون ذات تأثي
 .نها مناسبة و تثري هذه االستبانةمنها، و ذلك بإجراء تعديالت أو اضافات أو مالحظات ترو 

 
 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 و تفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
 
 

 الباحثة        

نور رشاد حبيب        
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 قائمة بأسماء المحكمين :(2ملحق رقم )
 # االسم المسمى الوظيفي مكان العمل

  .1 أ.د فاري أبو معمر أستاذ مشارك الجامعة االسالمية
  .2 د. أكرم سمور دكتور جامعي الجامعة االسالمية
  .3 دهليزد. خالد  دكتور جامعي الجامعة االسالمية
  .4 الهابيلد. وسيم  دكتور جامعي الجامعة االسالمية

  .5 د. كمال الهنداوي مسؤول التقييم وكالة الغوث و تشغيل الالجئين
  .6 د. عزام أبو حبيب مسؤول وحدة تجنيد التمويل وكالة الغوث و تشغيل الالجئين
  .7 د.فرج أبو شمالة أستاذ وكالة الغوث و تشغيل الالجئين

  .8 حنين أبو نحلة غزة -للتنميةمدير مكتب الوكالة البلجيكية  الوكالة البلجيكية للتنمية
  .9 م. محمد أبو زعيتر قطاع غزة –رئيي مجلي التشغيل المحلي  صندوق التشغيل الفلسطيني

  .10 أيمن فتيحة ممثل االتحاد األوروبي في قطاع غزة االتحاد األوروبي
  .11 نبيل صالحة استشاري التعليم و التدريب التقني و المهني استشاري
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 االستبانة في صورتها األولية :(3ملحق رقم )
 غزة -الجامعة االسالمية

 كليــــــة التجــــــــــــارة

    قسم ادارة األعمــــــــال

ماجستير ادارة األعمال

 

 السيد/ة ......................................... المحترم/ة

 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
للحصول على درجة التي تهدف لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة و االستبانة المرفقة  مضع بين أيديكن

الماجستير في العلوم االدارية بعنوان )فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االوروبي في تقييم مقترحات المشاريع 
فاعلية المعايير المستخدمة في لوقوف على ل الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بقطاع غزة(

التقييم االولي للمشاريع واثرها على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني مما يسهم في تطوير نظام التقييم 
المعايير الدراسة إلى قياي مدى فاعلية أدوات . وبناًء عليه تهدف للمشاريع الممولة من قبل المؤسسات المانحة

 على بنود جابةاإلب من سيادتكمالتكرم بحث االب يأمل في موضوع هذه الدراسة آرائكم .ونظرًا ألهميةالفنية 
ألغراض فقط  تستخدموسمحاطة بالسرية التامة  الدراسةهذه نتائج بأن  دقة وموضوعية ، مع العلمباالستبانة 

 .البحث العلمي

( ) متوسط 4 (، )مرتفع  5يوجد مقياي متدرج لقياي درجة االهمية حيث  تمثل الدرجة: )مرتفع جدا  
 ( .1 (، )منخفض جدًا 2 (، )منخفض  3 

لتوصل إلى نتائج دقيقة، وتوصيات الدراسة لمن جهد إلنجاز هذه  هتبذلون مانشكر لكم حسن تعاونكم ل
 .من أجل االرتقاء بالمعايير الفنية لتقيم المشاريع تطويرية

 مع جزيل الشكر والتقدير لجهودكم

 الباحثة            

حبيب رشاد الزين نور                 
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 :ينطبق عليك   و االختيار الذي( أمام الفقرة أ وضع إشارة ) ُيرجى 

 الجنس

  ذكر

 أنثى

 العمر   

             سنة 40أقل من  -30                سنة  30أقل من 

    أكثرسنه ف 50            سنة 50أقل من   -40  

المؤهل العلمي

 دبلوم                         بكالوريوي               ماجستير فأكثر           

 نوع المؤسسة
قطاعحكوميقطاعخاص

  TVET سنوات الخبرة في مشاريع 
سنة15-11سنواتمن10-6سنواتمن5-1من

سنة25سنةأكثرمن25-21سنةمن20-16من

سنةالتأسيس

عددالعاملين
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 ير الفنية لتقييم المشاريع:ثانيا المعاي
 درجة األهمية المجال األول: تصميم المشروع 

مرتفعة  البنود االختبارية الرقم
 جدا

 منخفض جدا منخفض متوسطة مرتفعة

      تحديد المشكلة للمشروع المقترح 1
      تحديد االحتياجات للفئة المستهدفة من  المشروع 2
      الفئة المستهدفة تصميم المشروع بلبي احتياجات 3
      الهدف العام للمشروع محدد وواقعي 4
      مخرجات المشروع محددة وواضحة 5
      توافر مصفوفة االطار المنطقية  للمشروع 6
تحليل مخاطر البيئة الداخلية والخارجية في تصميم  7

 المشروع
     

      والتشغيلتتكامل نتائج المشروع مع عمليتي التدريب   8
      يراعي المشروع الحالة الجندرية 9
      يراعي المشروع المحافظة على البيئة 10
      يراعي المشروع متطلبات السالمة والصحة المهنية 11
      يساهم المشروع في االعمال الريادية 12
      يساهم المشروع في تطوير المؤسسة التعليمية 13
      المشروع في الشراكة المجتمعيةيساهم  14
      يساهم المشروع في دمج األشخاص ذوي االعاقة 15

 المالءمةالمجال الثاني:  
      مالءمة المشروع الحتياجات سوق العمل 1
مالءمة المشروع للخطة االستراتيجية الوطنية للتعليم  2

 والتدريب التقني والمهني
     

الحتياجات للفئة المستهدفة من التعليم مالءمة المشروع  3
 والتدريب

     

مالءمة المشروع للمستويات المهنية الوطنية الفلسطينية  4
 والعربية

     

مساهمة المشروع  في تطوير األنظمة والمعايير الوطنية  5
 موالمساهمة في تعزيز النشر والتعمي

     

على مساهمة المشروع في تعزيز النشر والتعميم  6
 المستوى المؤسساتي

     

 المجال الثالث: الشراكة والقدرات المؤسساتية
        تجربة الشركاء وخبراتهم ذات الصلة بالمشروع 1
      في المشروع أدوار الشركاء ومسؤولياتهم والتزاماتهم 2
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      تبني الشركاء اهداف وانجازات المشروع 3
      التنفيذ للمشروعالتنسيق مع الشركاء طوال فترة  4
      تناغم المشروع مع العوامل االجتماعية والثقافية للمجتمع 5
      يتوافر لدى المؤسسة التعليمية الكوادر البشرية المؤهلة 6
      يتوافر لدى المؤسسة التعليمية نظام مالي 7
يتوافر لدى المؤسسة التعليمية نظام ضبط الجودة  8

 والنوعية
     

      يتوافر لدى المؤسسة نظام للمتابعة والتقييم 9
 المجال الرابع: األثر واالستدامة المتوقعة من المشروع

      األثر المتوقع على الفئة المستفيدة بتوفير فرص عمل  1
      األثر المتوقع على الفئة المستفيدة بالتطوير الوظيفي 2
التمويل من الجهة  االستدامة المالية للمؤسسة بعد انتهاء 3

 المانحة
     

االستدامة المؤسساتية الستمرار المشروع ودمجها وفق  4
 هيكلية المؤسسة المستفيدة من المشروع

     

القدرة على إدارة التكنولوجيا المتوافرة  بدون توفير دعم  5
 خارجي

     

      األثر المتوقع على االقتصاد المحلي والتنمية 6
      المشروع  وانتقال األثر على النظام المؤسساتياستدامة  7

 الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع :المجال الخامس
      تحديد أصناف النفقات الرئيسة والتكلفة التقديرية 1
      تحديد النفقات لبناء القدرات للكادر التعليمي 2
      تحليل النفقات للموارد المادية للمشروع 3
      تحليل النفقات للموارد التدريبية للمشروع 4
      تحليل النفقات للتواصل مع المجتمع والسوق المحلي 5
      مالئمة الموازنة لألنشطة المقترحة 6
      تناسب التكلفة المقدرة مع النتائج المتوقعة للمشروع 7
      تناسب التكلفة المقدرة مع أسعار  السوق  8
المساهمات المتوقعة من جهات أخرى سواء كانت مالية  9

 ةاو عيني
     

 

 شاكرة حسن تعاونكم ،،،
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 االستبانة بصورتها النهائية :(4ملحق رقم )
 غزة -الجامعة االسالمية

 كليــــــة التجــــــــــــارة

    قسم ادارة األعمــــــــال

ماجستير ادارة األعمال

 ......................................... المحترم/ةالسيد/ة 

 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
نضع بين أيديكم االستبانة المرفقة والتي تهدف لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة للحصول على درجة 

في تقييم مقترحات المشاريع الماجستير في العلوم االدارية بعنوان )فاعلية المعايير الفنية لالتحاد االوروبي 
للوقوف على فاعلية المعايير المستخدمة في  الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بقطاع غزة(

التقييم االولي للمشاريع واثرها على تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني مما يسهم في تطوير نظام التقييم 
المؤسسات المانحة. وبناًء عليه تهدف أدوات الدراسة إلى قياي مدى فاعلية المعايير للمشاريع الممولة من قبل 

الفنية .ونظرًا ألهمية آرائكم في موضوع هذه الدراسة يأمل الباحث بالتكرم من سيادتكم باإلجابة على بنود 
ستستخدم فقط ألغراض بأن نتائج هذه الدراسة محاطة بالسرية التامة و  االستبانة بدقة وموضوعية ، مع العلم

 البحث العلمي.

نشكر لكم حسن تعاونكم لما تبذلونه من جهد إلنجاز هذه الدراسة للتوصل إلى نتائج دقيقة، وتوصيات 
 تطويرية من أجل االرتقاء بالمعايير الفنية لتقيم المشاريع.

 مع جزيل الشكر والتقدير لجهودكم

               الباحثة         

 شاد الزين حبيبنور ر         
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: ُيرجى وضع إشارة )   ( أمام الفقرة أو االختيار الذي ينطبق عليك 
 الجنس

 أنثى              ذكر 

 العمر   

 سنة   40 -36سنة           من  35 -31سنة                من  30 - 25من

 سنة   50سنه            أكثر من  50 -46من                 سنة  45 -41من 

المؤهل العلمي

 ثانوية عامة              دبلوم                     بكالوريوي                        ماجستير فأكثر        
                    

 نوع المؤسسة
 قطاعحكوميقطاعخاصمؤسساتغيرحكومية

  TVETالخبرة في مشاريع   سنوات

 سنة15-11سنواتمن10-6منسنوات5-1من

سنة25سنةأكثرمن25-21منسنة20-16من



 المعايير الفنية لتقييم المشاريع: 
دل  10حيث أنه كلما اقتربت اإلجابة من الدرجة  10الى  1نأمل منكم استخدام التدريج من 

 ذلك على الموافقة الكبيرة جدا على ما ورد في الفقرات المذكورة وتقل بالتدريج
 

  المشروعلمجال األول: تصميم 
 (10-1) البنود االختبارية الرقم
  يحدد المشروع المقترح المشكلة بدقة  .1
  يحدد المشروع احتياجات الفئة المستهدفة و ُيصمم لتلبية تلك االحتياجات  .2
  يحدد المشروع المخرجات بدقة واضحة ومحددة  .3
  يحدد المشروع الهدف العام بشكل محدد  .4
  المنطقي للمشروعتتوفر مصفوفة االطار   .5
  يراعي تصميم المشروع تحليل البيئة الداخلية و الخارجية  .6



115 
 

  تتكامل نتائج المشروع مع عمليتي التدريب  والتشغيل  .7
  يراعي المشروع النوع االجتماعي ) الذكور و االناث(  .8
  يراعي المشروع المحافظة على البيئة و متطلبات السالمة والصحة المهنية   .9

  المشروع في االعمال الرياديةيساهم   .10
  يساهم المشروع في تطوير المؤسسة التعليمية  .11
  يساهم المشروع في الشراكة المجتمعية  .12
  يساهم المشروع في دمج األشخاص ذوي االعاقة  .13

 المجال الثاني : المالءمة
  يالئم المشروع احتياجات سوق العمل   .14
  الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهنييالئم المشروع الخطة االستراتيجية   .15
  يالئم المشروع احتياجات الفئة المستهدفة من التعليم والتدريب  .16
  يالئم المشروع المستويات المهنية الوطنية الفلسطينية والعربية  .17
يساهم المشروع  في تطوير األنظمة والمعايير الوطنية والمساهمة في تعزيز   .18

 النشر والتعميم
 

  يساهم المشروع في تعزيز النشر والتعميم على المستوى المؤسساتي  .19
 المجال الثالث: الشراكة والقدرات المؤسساتية

  يضع  الشركاء تجاربهم  وخبراتهم ذات الصلة بالمشروع   1 .20
  يعرف الشركاء أدوارهم و مسؤولياتهم و التزاماتهم في المشروع  2 .21
  المشروعيتبني الشركاء اهداف وانجازات  3 .22
  يتناسق الشركاء معا طوال فترة التنفيذ للمشروع 4 .23
  يتناغم المشروع مع العوامل االجتماعية والثقافية للمجتمع 5 .24
  تتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لدى المؤسسات التعليمية 6 .25
  يتوافر نظام مالي لدى المؤسسة التعليمية  7 .26
  يتوافر نظام ضبط الجودة و النوعية لدى المؤسسة التعليمية  8 .27
  يتوافر نظام المتابعة و التقييم لدى المؤسسة  9 .28

 المجال الرابع: األثر واالستدامة المتوقعة من المشروع
  يتوقع االثر على الفئة المستفيدة بتوفير فرص عمل  1 .29
  الوظيفييتوقع االثر على الفئة المستفيدة بالتطوير  2 .30
  يتوقع االستدامة المالية للمؤسسة بعد انتهاء التمويل من الجهة المانحة 3 .31
يتوقع االستدامة المؤسساتية الستمرار المشروع ودمجها وفق هيكلية المؤسسة  4 .32

 المستفيدة من المشروع
 

  يتوقع القدرة على إدارة التكنولوجيا المتوافرة  بدون توفير دعم خارجي 5 .33
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  األثر على االقتصاد المحلي والتنميةيتوقع  6 .34
  يتوقع استدامة المشروع  وانتقال األثر على النظام المؤسساتي 7 .35

 الميزانية والجدوى االقتصادية للمشروع :المجال الخامس
  تتحدد أصناف النفقات الرئيسة والتكلفة التقديرية 1 .36
  تتحدد نفقات بناء القدرات للكادر التعليمي 2 .37
  نفقات الموارد المادية للمشروعتحليل  3 .38
  تحليل نفقات الموارد التدريبية للمشروع 4 .39
  تحليل نفقات التواصل مع المجتمع والسوق المحلي 5 .40
  تتالءم موازنة األنشطة المقترحة 6 .41
  تتناسب التكلفة المقدرة مع النتائج المتوقعة للمشروع 7 .42
  تتناسب التكلفة المقدرة مع أسعار  السوق  8 .43
  تساهم جهات أخرى سواء كانت مالية أو عينية 9 .44

 المجال السادس: تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني
  يعزز المشروع قدرات المؤسسة التعليمية/التدريبية  .45
  يحسن المشروع مخرجات التعليم والتدريب  .46
  يقدم المشروع تدريب ذو جودة ونوعية عالية  .47
  اندماج الطلبة في سوق العمليتيح المشروع فرصة   .48
  يطور المشروع مناهج تعليمية حسب متطلبات سوق العمل  .49
  يوفر المشروع بيئة تعليمية محفزة على التعلم  .50
  يقدم المشروع خدمات التوجيه واإلرشاد المهني والوظيفي    .51
  ينمي المشروع قدرات الطلبة الفنية والمعرفية واالتجاهية  .52
  المتطلبات االنية والمستقبلية لسوق العمليلبي المشروع   .53
  يوفر المشروع نظام تعليمي مرن و ذو قدرة تنافسية    .54
  يوفر المشروع الدعم والمساندة الفنية واالدارية  .55

 

 

 شكراً لحسن تعاونكم،،
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 اسئلة المقابالت :(5ملحق رقم )

 المقدمة:
لوماااات اضاااافية للحصاااول علااى معأجااري هاااذه المقابلااة بهااادف اسااتكمال اجاااراءات الدراسااة 

مااع التأكيااد أن معكاام  . أشااكركم العطااائي بعضااا ماان وقااتكم لعقااد المقابلااةتتعلااق بموضااوع البحااث
، ماع العلام أن هاذه المقابلاة دي بها ستستخدم ألغراض البحث فقاطجميع البيانات التي سيتم تزوي

 مسجلة.
 الباحثة  

 نور حبيب
 

 :األسئلة 
 ....... : العمر 
  العلميالمؤهل.........: 
 سنوات الخبرة في التعليم و التدريب التقني و المهني.........: 
من وجهة نظرك ! ما هي البنود أو المواضيع التي يشملها تصميم المشروع في التعليم و  .1

 التدريب المهني و التقني ؟ اذكرها حسب االهمية؟
لجعل المشروع مالئم  من وجهة نظرك ما هي البنود التي يجب أخذها بعين االعتبار .2

 لالحتياجات ؟ الرجاء ذكرها حسب األهمية؟
من وجهة نظرك ما المطلوب من المؤسسات الشريكة تبادله . ما المطلوب من الشركاء  .3

 أو القطاع الخاص؟ TVETتبادله سواء العاملين في ال 
 من وجهة نظرك ما الواجب توقعه من االثار ألي مشروع للمحافظة على استدامته؟ .4
ن وجهة نظرك هل ترى أن هناك اختالفات في تقييم االثر و تحديد االثار المطلوبة م .5

 لالستدامة سببها:
 من وجهة نظرك الميزانية و الجدوى االقتصادية ألي مشروع على اذا يجب أن تشمل؟  .6
من وجهة نظرك ما االمور التي تعتقد أنه يجب أن يشملها المشروع لتطوير التعليم و  .7

 ني و التقني؟التدريب المه
هل للمتغيرات التالية )الجني،العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نوع المؤسسة( تأثير في  .8

 اختيار المشروع المقترح؟
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 أسئلة المجموعة البؤرية :(6ملحق رقم )

 :المقدمة
السادة الكرام ، يشرفني حضوركم و تخصيص جازء مان وقاتكم لحضاور المجموعاة البؤرياة 

فاعلياااة المعاااايير الفنياااة لالتحااااد االوروباااي فاااي تقيااايم برساااالة الماجساااتير تحااات عناااوان   الخاصااة 
و أعلمكام بأناه  ة مقترحات المشاريع الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقناي والمهناي بقطااع غاز 

ويااادي بهاااا ز تااام عقاااد هاااذه المجموعاااة بغااارض جماااع المعلوماااات  كماااا أن المعلوماااات التاااي سااايتم ت
 ألغراض البحث باالضافة الى أن الجلسة مسجلة .ستستخدم فقط 

 دقيقة ، أتمنى المشاركة الفعالة من الجميع. 120-90مدة الجلسة ستتراوح من 
 االسئلة المقترحة للمناقشة

 ما مدى صالحية المعايير الفنية بالحكم على  مقترح المشروع من وجهة نظركم؟ .1
) معايير االتحاد األوروبي( من وجهة  ما درجة األهمية لكل معيار من المعايير االتية .2

 ؟نظركم
 برأيكم هل هذه المعايير منصفة في الحكم على درجة أهمية المقترح؟ .3
 هل لنوع المؤسسة تأثير في نوع المعايير واهميتها ؟ .4
 هل يوجد معايير اخرى يمكن اضافتها؟ ولماذا؟ .5
 هل توجد معايير غير ضرورية يمكن حذفها؟ ولماذا؟ .6
 ؟تقني و المهنيهم هذه المعايير في تطوير التعليم الالى أي مدى تسا .7
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 )المقابالت( جدول يوضح بيانات دراسة الحالة (:7ملحق رقم )

رقم 
 نوع المؤسسة المؤهل العلمي العمر الجنس اسم الحالة الحالة

سنوات 
الخبرة في 

TVET 
 تاريخ المقابلة

 06/08/2017 32 استشاري ماجستير سنة  50أكثر من  ذكر نبيل صالحة  .1
 07/08/2017  3 مؤسسة أهلية دكتوراة سنة 35-31من  ذكر محمد مشتهى  .2
 07/08/2017 7 مؤسسة حكومية ماجستير سنة 40 – 36من  أنثى  ريم اسليم  .3
 07/08/2017 4 مؤسسة أهلية دكتوراة سنة 40 -36من  ذكر أيمن بكير  .4
 08/08/2017 12 استشاري ماجستير سنة 50 -46من  ذكر خيري شعيب  .5
 08/08/2017 4 مؤسسة حكومية بكالوريوي سنة 40-36من  ذكر محمد أبو حية  .6
 09/08/2017 4 مؤسسة أهلية ماجستير سنة 45 -41من  ذكر محمود الحليمي  .7
 09/08/2017 24 مؤسسة حكومية بكالوريوي 50أكثر من  ذكر سعيد جاد الحق  .8
 10/08/2017 7 استشاري ماجستير سنة 40 -36من  انثى حنين أبو نحلة  .9
 10/08/2017 4 استشاري ماجستير سنة 45 -41من  ذكر حسام جودة  .10
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 جدول يوضح بيانات المجموعة البؤرية (8ملحق رقم )

 االسم #
رقم 

سنوات الخبرة  نوع المؤسسة المؤهل العلمي العمر الجنس المجموعة
 TVETفي 

 12 استشاري ماجستير سنة 50-46من  ذكر 1.1 خيري شعيب  .1
 5 مؤسسة اهلية ماجستير سنة 35-31من  أنثى 1.1 منال حسنة  .2
 32 استشاري ماجستير سنة 50أكثر من  ذكر 1.1 نبيل صالحة  .3
 8 استشاري دكتوراة سنة 45 -41من  ذكر 1.1 كمال الهنداوي  .4
 24 حكوميةمؤسسة  بكالوريوي سنة 50أكثر من  ذكر 1.1 سعيد جاد الحق  .5
 4 مؤسسة حكومية بكالوريوي سنة 45 -41من  ذكر 1.2 محمد أبو حية  .6
 7 استشاري ماجستير سنة 45 -41من  ذكر 1.2 باسل الهابيل  .7
 4 مؤسسة أهلية ماجستير سنة 45-41من  ذكر 1.2 محمود الحليمي  .8
 22 مؤسسة اهلية ماجستير سنة 50أكثر من  ذكر 1.2 أحمد األغا  .9

 





















 










